Snein 7 febrewaris 2021
Om 10.00 oere yn de Krústsjerke Burgum
5e snein nei Epifanie
Foarganger: ds. Henk-Jan de Groot
Oargelist: Marieke van der Meer
Alderling: Jaap Cuperus
Diaken: Petra Heikamp
Muzikale meiwurking: Leendert van der Zeep -fioele, Bernard Bos - piano
Lêzer: Els Swart
Thema: Zoeken en vinden
___________________________________________________________________________

Orgelspel: Koraaltrio Lied 837 van Martin Riessen
Welkom door de ouderling van dienst, aansteken Polenkaars door de diaken
Intochtspsalm: Psalm 105: 1 en 2
Looft God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.
Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Orgel

Bemoediging en groet
Gedicht Ida Gerhardt
Liet 216: 1, 2, 3

Piano en viool

Dit is in moarntiid as oait de earste,
’t Liet fan ‘e klyster makket God grut.
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid,
Beide ûntspringe nij oan it wurd.
Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlijke hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.
Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei.
Priizgje yn ‘e moarntiid God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.

Inleiding (woorden bij het thema)
Kaars van verbinding door Ridzerd Hooijenga, Wurkgroep Tsjerketsjinsten van de Raad van
Kerken Fryslân
Deze kaars zal de komende weken meereizen met de vieringen, hier in de Kruiskerk en verder
door de provincie
Gebed om ontferming, uitlopend op 1003: 1
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Orgel

Glorialied: Gloria (Taizé) Marieke van der Meer: hoofdorgel en Bernhard Bos: koororgel
Gloria, Gloria in excelsis Deo,
gloria, gloria, Halleluja, Halleluja.
Gebed om Gods Geest
Skriftlêzing: Markus 1: 29 -34

neffens de Nije Fryske Bibeloersetting 1978

29 Sa gau ’t se út ‘e synagoge kamen, gongen se by Simon en Andréas yn ‘e hûs. Jakobus en
Johannes wienen der ek by. 30 Simon syn skoanmem lei mei de koarts op bêd en fuort
begûnen se der tsjin Him oer. 31 Hy gong derhinne, krige har by de hân beet en holp har
oerein. De koarts gong har ôf en se betsjinne harren. 32 De jûns, doe ’t de sinne ûndergong,
brochten de minsken alle siken en besetenen by Him. 33 De hiele st ê d klofte om ‘e doar
gear. 34 Gâns lju mei alderhanne kwalen makke Er better en ytlike duvels bande Er út, mar
Hy liet har net oant’t wurd, omdat se wisten wa’t Hy wie.
‘ Sicilienne’Joh. Sebastiaan Bach oorspronkelijk een oude herdersdans uit Sicilië
Leendert van der Zeep - viool en Bernard Bos - piano
Schriftlezing: Marcus 1: 35-39
35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en
liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem
waren, gingen hem vlug achterna, 37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem:
‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38 Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de
dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik
immers op weg gegaan.’ 39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij
demonen uit.

Zingen: lied 534: 1, 2, 3 en 4
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.
Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,

Orgel

is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
Overdenking
Melodie’ van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Het 3e deel uit ‘Souvenir d’un lieu cher’
Leendert van der Zeep - viool en Bernard Bos - piano
Liet 936: 1, 2 en 3

Piano en viool

Harkje nei de wyn, dy’t in liet fan leafde ken:
Stap myn romte yn, asto treurich bist, myn bern,
en ik lit dy wer laitsje, silst wer fleurich sjen.
Hâld dy oan my fêst asto lyts en iensum bist,
wês net ûngerêst: ik bin by dy, sa’tst wol witst.
Dêrom silsto oerwinne, al hoe swak ast bist.
Jesus, Jo myn Hear, ik kaam om yn myn fertriet,
mar Jo stiene klear doe’t ik alles sitte liet.
O boarne fan it libben, Jo myn leafdesliet.
Dank - en voorbeden Petra Heikamp verzorgt gebedsintenties in het Fries
Stil gebed
Onze Vader
Aankondiging collecte
Slotlied: lied 837: 1 en 4
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.

Orgel

Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Uitzending en zegen
Orgelspel: Fuga in G-Dur BWV 576 van Johann Sebastian Bach

De uitzendingen van Omrop Fryslân en de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân worden zeer
gewaardeerd. Dat weten we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland. Ook in 2021 gaan de
uitzendingen door, iedere maand vanuit een andere kerk. Voor de kosten van deze kerkdiensten zijn
we geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de kosten en wilt
meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het
bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de
Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân met leden van de bij de Raad van Kerken Fryslân aangesloten
kerkgenootschappen, alsmede de Stifting Krúspunt is:
IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de
Wurkgroep. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com
Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op www.raadvankerkenfryslan.nl

