LITURGIE

“Het Witte Kerkje”
Deze dienst wordt verzorgd
door de CGKV te Sneek.

Medewerkers:
Koster - Jelly van Breda
Voorganger - Geert Bruinsma
Ouderling van dienst - Henk Siegers
Organist - Bob van der Linde
Bijbellezing - Lotte van Meerveld
Band ‘Connected’
-

Marjelle Gerrits (zang)
Leanne Schot (zang)
Anne Venema (zang)
Arie Gerrits (gitaar en zang)
Sietse Rozema ( gitaar en zang)
Sywart Bruinsma (bass)
Nienke Netjes (piano)
Douwe van der Kooi (slagwerk)

Collecte
Als Diaconale collecte hebben de gezamenlijke kerken in Sneek deze maand
gekozen voor het Hospice De Kime in Sneek. Als thuisopvang niet meer lukt
in de laatste levensfase van iemand wordt er in het hospice op een bijzondere
manier, met aandacht en betrokkenheid, met respect voor eigen keuzes en
levenswijze, met veel liefde en ondersteuning naar iemand omgekeken juist
in de moeilijke fase van het leven. Bankrekening van het hospice de Kime
is: IBAN: NL22INGB0668354747 t.n.v. Stichting Vrienden van de VPTZ
Zuidwest Friesland. De uitzendingen van Omrop Fryslân en de Wurkgroep
Tjserketsjinsten Fryslân worden zeer gewaardeerd. Voor de kosten van deze
diensten zijn we geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u
wilt bijdragen in de kosten en wilt meehelpen aan de voortzetting van deze
diensten, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer
dat speciaal hiervoor geopend is. Het bankrekeningnummer van de
Wurkgroep Tsjerketsjinten Fryslân met leden van de bij de Raad van Kerken
aangesloten kerkgenootschappen, alsmede de Stifting Krúspunt is: IBAN:
NL15RABO0373744471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. Hartelijk dank
voor uw bijdrage. Voor vragen en suggesties kunt u terecht bij de wurkgroep:
tsjerketsjinstenfrl@gmail.com
De bankrekeningnummers kunt u behalve op de liturgie ook vinden op de site
van het Hospice en van de Raad van Kerken Fryslân.

Inleidend Orgelspel - Prelude in G-Dur - J.S. Bach
Welkom
Votum en groet
Zingen: Lied 217 - De dag gaat open voor het woord des Heren
De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons
doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Aansteken van de kaars van verbinding
Gebed om ontferming
Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
Gebed om de Heilige Geest
1e lezing uit de Bijbel:
Genesis 2: 8 - 9 en 15 - 17 en Genesis 3 : 1 - 7
God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste
hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen
opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden
van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed
en kwaad.
8

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken
en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de
tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad;
wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
15

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de
slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd
heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2‘We mogen de
vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de
boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van
die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we
sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God
weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als
goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
1

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren
een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid
zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar
man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen
open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan
elkaar en maakten er lendenschorten van.
6

Zingen: Psalm 100: 1 en 2
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”
2e Lezing uit de Bijbel NT
1 Korinthe 15: 12 – 22
Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is
opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen
opstaan?
13
Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus
niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.
15
Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat
we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden
worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan.
16
Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt.
17
Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een
gevangene van uw zonden 18 en worden de doden die Christus toebehoren
niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de
beklagenswaardigste mensen die er zijn. 20 Maar Christus is werkelijk uit
de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21 Zoals de dood er is
gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door
een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus
allen levend worden gemaakt.
12

Zingen: Psalm 100: 3 en 4
Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Verkondiging: RESURGAM – I shall rise again – ik sil opstean!
Orgelspel - Schaffe Konnen sicher weiden - J.S. Bach (arr. A. Isoir)
Dank en voorbeden
Us Heit
Apostolyske Geloofsbelidenis
Opwekking 763 O mijn Heer, ik heb U nodig;
Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.
-RefreinO mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.
-Refrein-

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!
-Refrein- -2xU pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig. -2xAankondiging Collecte
Lieten fan Leauwe en Langstme 13 - Jou tsjinners fan God
Jou, tsjinners fan God, jim Kening de ear.
Rop út oer de wrâld de lof fan jim Hear
Ja, priizje de namme fan Jezus fol fjoer:
Oer naasjes en stammen hat Hy it bestoer.
God troanet sa heech, almachtich is Hy,
Mar bûcht Him omleech en komt tichteby.
In skare fan sill’gen bringt Jezus de ear.
Want Hy hat ú hillige, Gods Soan en ús Hear
Wiswier alle ear en wiisheid en macht
komt ta oan de Hear, dy’t alles folbrocht.
Mei ingels ienriedig sil klinke ús stim:
Gods leafde is ivich. Us tank is foar Him!
Zegen
Uitleidend Orgelspel - ‘Was Gott tut das ist Wohlgetan’ - J.L. Krebs

