10 Jannewaris 2021

Je ziet twee handen die tegelijk vredesduiven zijn. Zij scheppen één wereld, en
omarmen die. ‘Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg’ – Mahatma Ghandi
Om 10:00 oere Menniste tsjinst fanút de PKN-tsjerke Trinitas, it Hearrenfean
Earste Snein nei Epifanie

Thema: de doop van Jezus en onze doop

Predikant: ds. Pieter Post fan de Feriene Menniste Mienskip it Hearrenfean en
Tsjalbert
Oargelist: Peter van der Zwaag
Foarsitter fan de Menniste Mienskip: Marjan van der Meulen
Foarlêzer: Giny Kuipers
Muzikale meiwurking: Alina Rozeboom
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De gemeente komt in gedachte samen
• Orgelspel Maurice Duruflé (1902-1986) - Prélude sur l'Introït de
l'Épiphanie
• Welkom
• Ontsteken van de kaars van verbinding
• Zingen lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’| tekst Huub
Oosterhuis / melodie Antoine Oomen / Oersetting Cor Waringa
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen,
en doelloos en onvindbaar zijn.
Ljocht, fan myn stêd de stedehâlder,
aanhâldend en oerwinnend ljocht.
Myn Heite ljocht en steefêst skouder,
draach my, jo bern dat nei Jo sjocht.
Ljocht, bern yn my, sjoch út my eagen
oft earne al in wrâld ferskynt
dêr’t minksen libje minskeweardich,
dêr’t elk yn frijheid frede fynt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
• Stilte
• Bemoediging (tekst Huub Oosterhuis, Kom Bevrijden 150 gebeden. 2009)
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Onze hulp is de Naam van de Ene God.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven,
oude mensen maken hun dag vol
en jonge mensen zullen daar
pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen
wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal.
• Zingen een antwoordlied ‘In de Heer schep ik mijn vertrouwen’ |tekst P.
Post/C. Ofman. Melodie J. Berthier (tweemaal)
In de Heer schep ik mijn vertrouwen
tot zijn eer klinkt mijn gezang
op Hem bouw ik en vertrouw ik
op Hem hoop ik mijn leven lang
op Hem hoop ik mijn leven lang
Amen
• Inleidende woorden
• Zingen lied 784 ‘Samen spelen, zingen’| tekst Gert Landman / melodie
Chris Fictoor – ‘Samen leven, werken’
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:

Samen spelen, zingen,
samen komen vieren,
samen zien en horen
beelden en verhalen,
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voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:

samen om te leren
met elkaar te leven
samen hier op aarde,
samen hier op aarde,
mensen voor elkaar,
mensen voor elkaar.

• Gebed om barmhartigheid
• Zingen Psalm 150a, 1t/m3 ‘Geprezen zij God’| tekst Henry Williams
Baker, bij Psalm 150 – ‘O Praise ye the Lord’. Vertaling Gert Landman /
melodie C. Hubert H. Parry – LAUDATE DOMINUM
Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem, die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
• Evangelielezing volgens Marcus 1:1-15 (Naardense vertaling 2014,
herziene)
1 Begin van de blijde aankondiging van Jezus Christus.
2 Zoals geschreven staat in de profeet Jesaja: ‘zie, ik zend mijn aankondiger
voor je aanschijn uit, die je weg bereiden zal; 3 de stem van een die roept in de
woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht!’ (Mal. 3,1; Jes.
40,3) –
4 geschiedt het dat Johannes de Doper in de woestijn een doop van bekering
predikt tot vergeving van zonden.
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5 Tot hem is uitgelopen heel de landstreek Judea en de Jeruzalemmers
allemaal, en zij hebben zich door hem laten onderdompelen in de rivier de
Jordaan, onder belijdenis van hun zonden.
6 Hij, Johannes, is geweest: gehuld in kamelenharen met een leren gordel om
zijn lende, en een eter van sprinkhanen en wilde honing.
7 Hij predikte en zei: op komst is hij die sterker is dan ik, na mij; ik ben niet
toereikend om te bukken en de riemen van zijn onderbindsels los te maken;
8 ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met heilige Geest!
9 En het geschiedt in die dagen dat komt: Jezus, vanaf Nazaret in Galilea,
en dat hij zich door Johannes laat onderdompelen in de Jordaan. 10 En meteen
als hij opklimt uit het water ziet hij de hemelen scheuren en de Geest op hem
neerdalen als een duif.
11 En er geschiedt een stem uit de hemelen: ‘jij bent mijn zoon, de geliefde, in
jou kreeg ik welbehagen!’ (Ps. 2,7; Jes. 42,1) 12 En meteen drijft de Geest hem
uit, de woestijn in. 13 Hij is in de woestijn geweest, veertig dagen lang beproefd
door de satan; hij is bij de (wilde) dieren geweest, ook hebben de aankondigengelen hem bediend.
14 Nadat Johannes is overgeleverd komt Jezus Galilea binnen, en predikt hij de
aankondiging van God. 15 Hij zegt: het momentum is vervuld, en genaderd is
het koningschap van God!- bekeert u, en gelooft in de aankondiging!
• Zingen een doopsgezind lied 353 ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’|
tekst Martien Postema / melodie Wim Dalm
Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.
Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.
Water en Geest verwerkten door de doop
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een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.
’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.
• Skriftlêzing út de earste brief fan Paulus oan de Korintiërs, 3:3-15 út de
Fryske Bibel (2009)
Jimme binne noch al te ierdske minsken, as der by jimme oergeunst en
strideraasje is.
Want binne jimme dan net ierdsk en geane jimme dan net al te minsklik troch it
libben?
Wannear’t ommers de iene seit: ik bin fan Paulus en de oare: ik bin fan Apollos,
dogge jimme dan net al te minsklik?
Wat is Apollos dan wol?
Wat Paulus?
Oars net as tsjinstfeinten troch wa’t jimme ta it leauwen kommen binne en elk
fan ús lykas de Hear him jûn hat.
Ik haw plante, Apollos hat wetter jûn, mar God liet it aloan waakse.
Sa betsjut noch hy dy’t plantet wat, noch hy dy’t wetter jout, mar dy’t it waakse
lit, en dat is God.
Dy’t plantet en dy’t wetter jout hearre by-inoar, mar elk sil syn eigen lean
barre, nei syn eigen wurk. Want wy arbeidzje mei-inoar op yn tsjinst van Gód
en jimme binne it boulân fan Gód en it bouwurk van Gód.
Neffens de genede fan God, dy’t my jûn is, haw ik as in kundich boumaster it
fûnement lein en in oar bout dêr op.
Mar lit elk der wol om tinke hoe’t er dêr op bout.
Want in oar fûnement as wat der al leit, kin net ien lizze; en dat is Jezus Kristus.
As ien no op dat fûnement bout, mei goud, sulver, kostbere stiennen, hout, hea
of strie, elk syn wurk sil oan it ljocht komme.
De dei sil it oan it ljocht bringe, om’t er yn fjoer ferskynt, en hoe’t in elk syn
wurk is, dat sil it fjoer útwize.
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As ien syn wurk, dat er dêr op boud had, bestean bliuwt, sil er lean barre; as ien
syn wurk ferbrânt, sil er skea lije; sels sil er al rêden wurde, mar net liker as wie
er troch fjoer hinne gien.
Segene binne earder, dy’t nei Gods wurd harkje en har dêroan hâlde.
• Zingen lied 823 couplet 5 ‘O God, ûnwennich is ús herte’ | tekst Jan Wit –
‘Gij hebt, o Vader van het leven’ (Het menselijke leven). Oersetting
Douwe A. Tamminga / meldij Dútslân – Evangelische Gezangen 1806 –
‘Auf dich, mein Vader, will ich hoffen’
O God, ûnwennich is ús herte,
wêr’t wy ús ek nei wenjen sette.
Wy sykje in better heitelân.
Beskik ús, nei ús ierdske tinten,
in stêd dêr’t Jo de fûneminten
fan lein ha mei jo eigen hân.
• Toespraak
• Stilte

•

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) – ‘Christ, unser Herr, zum
Jordan kam’, BWV 684
• Gebeden, stilte en lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ | tekst Gerard van
Midden / melodie Gerard van Amstel
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alles mensen 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.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
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maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu straks. Altijd.
Amen. Amen.
• Collectebestemming
De uitzendingen op 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
• Zingen lied 323 ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’| tekst Huub Oosterhuis /
melodie Antoine Oomen
Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.
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Hear. Mar ik wol net hearre.
Soe ik jo wurd ferstean,
ik moast jo wegen gean,
Jo folgje hjir en no.
Ik skoarje tsjin myn berte,
tsjin ’t libjen oan mei Jo.
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.
• Opdracht en doven van de kaars
• Zegen
• Zingen lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ | tekst R. Zuiderveld, naar Omer
Westendorf / melodie volksmelodie uit Wales – THE ASHGROVE
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

•

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fuga in G, BWV 541/2

9

