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Orgelspel
Allegro con brio uit Sonate IV
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Welkom
Aansteken van de kaars van verbinding
Muziek en zang
Lieteboek 1005: ‘Langjend nei ljocht…’
(1e couplet)
Langjend nei ljocht stean wy yn ’t tsjuster.
Langjend nei wierheid sykje wy Jo.
Lit ús Jo eigen hillich folk wêze,
ljocht dat de wrâld beskynt.
Kristus, ús ljocht,
skyn yn ús hert, brek troch it tsjuster.
Kristus, ús ljocht,
skyn yn Gods bern, hjir yn Jo hûs!

Begroeting
Muziek en zang
Lieteboek 653: ‘Ferburgen Hear dy’t by ús binne…’
(1e en 3e couplet)
Ferburgen Hear dy’t by ús binne,
út Jo te libben al den dei,
Jo kenne en yn wiisheid winne,
salang’t wy gean ús ierdske wei –
o Kristus, dy’t yn wrâlds berin
ús ein betsjutte en ús begjin!
Jo binn’ it wetter, Jo allinne
it libben dat ik drinke mei,

de laafnis foar dy 't toarstich binne,
no en yn ivichheid tenei.
Dit wetter wâlet dei en nacht,
in wel dy 't alle toarst ferslacht.

Het thema van deze dienst
Gebed
Muziek en zang
Lieteboek 313: ‘Us wol Gods wurd allinne’
(1e couplet)
Us wol Gods wurd allinne
in skat fan wiisheid jaan.
Haw moed, want jimme kinne
de reis dêr wol mei dwaan.
Dat wurd wurdt mear en mear,
wêr’t ek jim wegen wine,
in lampe ljocht en klear,
en elk sil dêr-yn fine
it antlit fan de Hear.

Bijbellezing uit Joh. 4
Jezus moast troch Samaria. Sadwaande kaam Er by in Samaritaanske stêd, dy’t
Suchar hjit, fourt by it stik lân, dat Jacob syn soan Joazef jûn hie, dêr wie de
welle fan Jakob ek.
Omdat Jezus wurch wie fan ‘e reis, gong Er sa wat by de welle sitten; it wie in
oere as tolve. Doe kaam der in frau út Samaria om wetter te putten.
Jezus sei tsjin har: ‘Jou my wat te drinken’. Want syn learlingen wienen
fuortgien nei de stêd, om iten te keapjen. De Samaritaanske frou sei tsjin Him:
‘Hoe kinne Jo, dy’t in Joad binne, my, in Samaritaanske, om drinken freegje?’
(Want Joaden geane net mei Samaritanen om)
Jezus joech har ta antwurd: ‘As jo wisten wat God jout, en wa’t it is dy’t tsjin jo
seit: Jou my wat te drinken, jo soenen der Him om frege hawwe en Hy soe jo
libben wetter jûn hawwe.’ Se sei tsjin Him: ‘Hear, Jo hawwe gjin amer en de

saad is ek noch djip: wêr krije Jo dan dat libben wetter wei? Jo steane dochs net
heger as ús stamfaar Jakob, dy’t ús de saad jûn hat en dy’t der sels út dronken
hat, mei syn soannen en syn fee.’ Jezus joech har ta antwurd: ‘Elk dy’t fan dit
wetter drinkt, sil wer toarst krije, mar elk dy’t fan it libben wetter drinkt dat Ik
him jaan sil, sil yn der iwichheid gjin toarst wer krije; nee, it wetter dat Ik him
jaan sil, sil in wetterwelle wurde, dy’t yn him opwâlet om der ivich fan te
libjen.’
De frou sei tsjin Him: ‘Hear jou my dat wetter, dat ik gjin toarst werk rij en hjir
net wer hinne hoech om wetter te putsjen…..’

Muziek en zang
Liedboek 188: ‘Bij de Jakobsbron’
(4 coupletten)
Bij de Jakobsbron
stond ik dorstig in de zon
op het middaguur der schaamte.
Waar Hij, vreemd genoeg,
mij, een vrouw, om water vroeg,
mij, Samaritaanse.
Als je wist, sprak Hij,
van Gods gave, jij zou mij
nu om levend water vragen.
Water dat Ik geef
lest je dorst zolang je leeft,
laaft je alle dagen.
Refrein
Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.
Kom, schenk Uw woord als water uit,
vervul ons met genade.
Als een springfontein
zal dit water in je zijn,
de vervulling van verlangen.
Kruik, wat klink je hol,

met je buik van leegte vol.
Breek om te ontvangen.
Meer dan Jakob, Gij
die Uw bron ontsluit voor mij,
laat Uw zegeningen stromen,
Christus die mij drenkt
en mij levend water schenkt,
laat mij tot U komen.
Refrein
Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.
Kom, schenk Uw woord als water uit,
vervul ons met genade.

Overdenking
Orgelspel
Allegretto uit Sonate IV
F. Mendelssohn Bartholdy

Muziek en zang
‘Tot hier heeft ons de tijd gebracht’
Melodie: ‘Ik voel de winden Gods vandaag’
(2 coupletten)
Tot hier heeft ons de tijd gebracht
uit eeuwenlang hiervoor,
de adem van het voorgeslacht
drong tot de muren door;
zij zongen van de winden Gods
en alles wat hen dreef –
de tijd wrikt oude banden los,
maar oude liefde bleef.

Al jaagt een nieuwe beeldenstorm
en woedt de harde munt,
nog zoeken wij een levensvorm
die mensen recht vergunt.
hier hijsen wij het hoge zeil
van gul en goedgezind,
en staan wij voor een levensstijl
die zegenend verbindt.

Dank- en voorbeden, afgesloten met (zang en muziek)
‘God fan fier en hein ús Heit’
(5 coupletten)

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje Jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch Jo eigen bern beskamme.
Bûch de folken nei Jo wet,
lit Jo ryk op ierde komme.
Byn Jo wil ús op it hert,
en wy sykhelje ferromme.
Jou ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha,
Hear, al dy’t skuldich foar ús stiene.
Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen,
binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.
God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is Jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiden. Amen.

Aankondiging collecte voor hospice ‘de Kime’ in Sneek
Als Diaconale collecte hebben de gezamelijke kerken in Sneek deze maand
gekozen voor 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!

Muziek en zang
‘Behoed en bewaar Jij ons….’
(1e en 2e couplet)
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donkere tijden.

Zegenwens
Muziek en zang
‘Behoed en bewaar Jij ons….’
(3e en 4e couplet)
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen:
een vlam, die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met Jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

Orgelspel
Allegro maestoso e vivace uit Sonate IV
F. Mendelssohn Bartholdy

