Snein 28 febrewaris 2021
Om 10.00 oere
yn de Krústsjerke fan Burgum
Twadde snein fan de 40 – dagentiid

Foargonger:
Oargelist:
Pianist:
Dûns:
Alderling:
Diaken:
Koster:

Gemeentlik wurker Froukje Wesseling – Schilstra
Sebastiaan Schippers
Bernard Bos
Yga Wagenaar
Zwanny Postma – Kamminga
Gerda van der Let
Boake Hoekstra

Tema: 'Tink oan My'
_______________________________________________________________________________
Nei in ynliedende ymprovisaasje
Liet foar de tsjinst op it oargel: Gesang 182: 1 en 6 'Jezus leven van ons leven'
Jezus, leven van ons leven
Jezus, dood van onze dood.
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood.
Gij moet sterven aan Uw lijden,
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, O Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Dank zij U, O Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven,
ons in alles bijgestaan.
Dank voor wat Gij hebt geleden,
in Uw kruis is onze vrede!.
Voor Uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Wolkom troch Gerda van der Let

Yntochtsliet: Johannes de Heer 98: 1 en 2 'Samen in de Naam van Jezus'
Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen
samen leven tot Zijn eer.
Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.
Bemoediging en Groet
Oanstekken fan de kears fan ferbining en gedicht troch Engbert van der Veen
Gedicht 'Onze Vader’
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat jong en oud mag weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn.
In Uw Rijk dat eens zal komen,
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt.
Met Uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks.
Altijd!

Liet: Johannes de Heer 93: 'Jezus leeft in eeuwigheid'

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn Sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan.
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn Sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij een loflied aan.
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn Sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven.
Bea
Skriftlêzing: Psalm 16: 1 en 7 – 11 troch Zwanny Postma – Kamminga
Het hoogste goed
Een gouden kleinood van David.
1 Bewaar mij O God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.
7 Ik loof de Heer, die mij raad heeft gegeven;
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.
8 Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
9 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.
10 Want U zult mijn ziel niet in het graf verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.
11 U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,

lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.
Muzikaal yntermezzo oargel & piano:
Canon in D van Pachelbel en 'Zoek eerst het koninkrijk van God'
arr. Ron en Linda Sprunger
Skriftlêzing Johannes 17: 1 – 3 en 13 – 21 troch de foargonger
1 Sa spriek Jezus. Doe sloech Er de eagen op nei de himel en sei:
Heit, de tiid is kommen; ferhearlikje Jo Soan, dat de Soan Jo ferhearlikje mei.
2 Jo hawwe Him ommers macht jûn oer it hiele minskdom,
om oan elk dy't Jo Him jûn hawwe, ivich libben te jaan.
3 En dit is it ivige libben, dat se Jo kenne, de ienichste wiere God,
en Him dy't Jo stjoerd hawwe, Jezus Kristus.
13 No gean Ik nei Jo ta; Ik sis dat noch yn'e wrâld,
dat Ik harren troch alles hinne bliid meitsje mei.
14 Ik ha harren Jo boadskip trochdien en de wrâld hat har hate,
om't se net fan'e wrâld binne, likemin as Ik fan 'e wrâld bin.
15 Ik freegje net, dat Jo har út'e wrâld weinimme sille,
mar dat Jo har bewarje foar it kweade.
16 Se binne net fan'e wrâld, likemin as Ik fan'e wrâld bin.
17 Wij har yn wierheid oan Jo ta; Jo Wurd is de wierheid.
18 Lykas Jo My yn'e wrâld stjoerd hawwe, stjoer Ik harren yn'e wrâld';
19 en foar harren wij Ik My oan Jo ta, dat se sels ek yn de wierheid oan Jo
tawijd wêze meie.
20 Net foar harren allinne freegje Ik, mar ek foar de minsken dy't troch har wurd
yn My leauwe,
21 dat se allegearre ien wêze meie, lykas Jo Heit, yn My binne en Ik yn Jo,
dat hja ek yn Us wêze meie, dat de wrâld leauwe mei dat Jo My stjoerd hawwe.
Dûns troch Yga Wagenaar ; muzyk Lauren Daigle 'Remember'
In het donkerste uur,
als ik bijna niet meer kan ademen,
angst op mijn borst
het gewicht van de hele wereld op mij.
Alles staat op instorten,
alles wat ik had geweten
en ik me afvraag of ik helemaal alleen ben.
Ik herinner me, Ik herinner me,
U bent altijd trouw geweest aan mij.
Ik herinner me, Ik herinner me,
zelfs toen mijn eigen ogen niets konden zien,
U was er altijd weer.
Ik hef mijn ogen op,
zelfs in de pijn,

en boven alle leugens,
weet ik dat U de weg kan banen.
Ik zag reuzen vallen,
hoe bergen verplaatst werden ,
en het water van elkaar gescheiden
allemaal door U!
Ik herinner me, Ik herinner me,
U bent altijd trouw aan mij geweest.
Ik herinner me, Ik herinner me,
zelfs toen mijn eigen ogen niets konden zien,
U was er, altijd weer.
Ik kan niet stoppen om aan U te denken,
Ik kan niet stoppen om aan U te denken,
Ik kan niet stoppen om aan U te denken,
aan Uw goedheid.
Uw Goedheid. ( Couplet 4x)
Ik herinner me, ik herinner me,
U bent altijd trouw aan mij geweest.
Ik herinner me, Ik herinner me,
zelfs toen mijn eigen ogen niets konden zien,
U was daar, altijd bij mij!
Preek
Liet: Johannes de Heer 981: 1, 2 en 5 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag'
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
als volken, niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus 'vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
en in het nieuw Jeruzalem zal wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
Tank en foarbea
Muzikaal yntermezzo pianist: Felix Mendelssohn 'Romance en Mi bémol'

Oankundiging fan de kollekte en slotwurd
Liet: Opwekking 58 'Vrede zij U'
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Blijf in Mijn vrede, blijf in Mij,
Mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Untfang myn Geast, Hillige Geast,
Hy sil jim liede,
is jim ta treast.
Frede foar jim, frede foar jim,
Lykas myn Heit My stjoert,
stjoer Ik ek jim.
Seine:
De Hear sil foar ús útgean om ús it paad te wizen,
De Hear sil efter ús wêze om ús te beskermjen,
De Hear sil njonken ús wêze, om mei ús mei te gean,
De Hear sil ûnder ús wêze, om ús op te heinen,
De Hear sil yn ús wêze, om ús Syn frede te jaan.
De Hear sil boppe ús wêze, om ús te segenjen.
Sa segent God ús,
hjoed, moarn en alle dagen fan ús libben,
oant yn ivichheid.
Amen.
Nije lieteboek 425 'Wy gean mei Jo segen'
Wy gean mei Jo segen bliermoedich ús wegen,
Jo Wurd fan omhegen joech ús nije moed.
Hy, dy't ús behâld is, it Ljocht fan'e wrâld is,
wol waarmje wat kâld is mei Syn leafdegloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy siedzje it op ierde en wachtsje op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy't ús stjoerde
sill' leafde en goedens aanst dije rûnom.
Oargel & Piano : 'The Ashgrove' arr. Michael S. Barnhouse

_______________________________________________________________________________
De uitzendingen van kerkdiensten door Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd. Dat weten we
uit de vele reacties uit binnen- en buitenland. Dit jaar gaan de uitzendingen door, iedere maand
vanuit een andere kerk.
Voor de kosten van deze kerkdiensten zijn we geheel afhankelijk van de giften van kijkers. Als u wilt
meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u uw bijdrage overmaken naar het
bankrekeningnummer dat special 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
o.v.v. “Tsjerketsjinsten 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

