
 

 

17 feb 2023 

Liturgie 19 feb. 2023 

Nr.151 
Efkes Byprate  

Deze keer de tekst 
van een lied, dat 
geschreven is voor het begin 
van de vastenperiode, de 40 
dagen voor Pasen. Lied 537, 
een tekst van Huub Oosterhuis. 
 
1. Zo spreekt de Heer die ons 
geschapen heeft: 
"Wat durft dat volk Mij nog te 
vragen. Dat volk dat vast, maar 
toch in tweedracht leeft, 
Wat durft dat volk Mij nog te 
vragen. Die in zak en as geze-
ten, twistend mijn gebod verge-
ten? Denkt gij dat ik om dat 
vasten geef, mijn volk, wat 
durft gij Mij te vragen!" 
 
2. Zo spreekt de God die alles 
weet en ziet: "Ik durf uw vasten 
niet vertrouwen. Als gij de 
zwervers niet uw woning biedt, 
durf ik uw vasten niet vertrou-
wen. Schenk uw brood aan de 
geboeiden, schenk uw troost 
aan de vermoeiden. Anders 
hoor Ik naar uw smeken niet 
en durf uw vasten niet vertrou-
wen". 
 
3. En Jezus sprak: "Bemint uw 
vijand ook". Heer God, wij staan 
voor U verlegen. "Vergeeft het 
kwaad, zo doet mijn Vader 
ook". Heer God, wij staan voor 
U verlegen. "Want gij zijt ook 
zelf geschonden door een me-
nigte van zonden, en mijn Va-
der, Hij vergeeft u ook". Heer 
God, wij staan voor U verlegen. 

De tekst van… 

Dominee Jaco-

lien de Lange  
Voorganger: Ds. J.F. Kroon, 
Grijpskerk 
Organist: Anne de Vries 
 

Welkom & mededelingen 

Intochtslied: NLB 601: 1 en 2 

Stil gebed, votum en groet 

Inleiding 

Gebed 

Leefregel 

Zingen:  Hemelhoog: 395 of 

  Opwekking: 378 

Lezen:  Job 2: 8-10 

  Klaagl. 3: 22-24 

  Mac. 10: 17-21 

Zingen: Ps. 34: 4 en 5 

Verkondiging 

Zingen: NLB 650 

Dankgebed en voorbede 

Slotlied: NLB 978: 1, 2 en 4 

Zegen 

Collectes 

Gastadres: Margriet Mulder 
Sânhichte 7 
Gespreksleider: Doeke Fokke-
ma 
 
Wie onverhoopt niet aanwezig 
kan zijn, wordt verzocht zich 
af te melden bij de gespreks-
leider. 

Op 21 en 22 februari as. staan 
er een aantal themabijeenkom-
sten (voorheen groothuisbezoe-
ken) gepland. Gemeentele-
den die zich hebben opgegeven 
voor deze bijeenkomsten heb-
ben allen persoonlijk bericht 
ontvangen. We melden in deze 
Efkes Byprate nog waar deze 
bijeenkomsten worden gehou-
den, hoe laat er gestart wordt 
en wie de gespreksleider is. 
 
Dinsdagmiddag 21 februari om 
14.00 uur! 
Gastadres: Lubbert en Pietsje 
v .d. Laan Lytse Buorren 13 
Gespreksleider: Ds. Jacolien 
 
Dinsdagavond 21 februari 2023 
om 20.00 uur! 
Gastadres: Fam. H. Meerema 
Skeanpaad 9 
Gespreksleider: Ds. Jacolien 
 
Woensdagavond 22 februari om 
20.15 uur! 
Gastadres: Griet de Boer en 
Rikus, Master Lubwei 14 
Gespreksleider: Johanna Bloem 
 
Woensdagavond 22 februari om 
20.15 uur! 

Van harte welkom in de As-

woensdag-versper, Woensdag 

22 februari, om 19.30 uur in 

de Petrustsjerke! De As-

woensdag is de start van de 

veertigdagentijd, de voorbe-

reidingsweken naar Pasen 

waarin de oproep tot bekering 

en geloof 

klinkt. 

 

In deze so-

bere viering 

kan wie dat 

wil, een as-

kruisje op 

het voorhoofd ontvangen als 

teken van berouw en 

(hernieuwde) gerichtheid op 

de Heer. Bij de meditatie zal 

op bovenstaande tekst verder 

worden ingegaan. 

Aswoensdag 

Het diaconie deel van de col-
lecte is deze zondag bestemd 
voor Kerk in Actie – Wereld 
Diaconaat. Overige doelen ei-
gen kerk en eigen jeugd. 

 
COLLECTE KERK IN ACTIE 
(WERELDDIACONAAT) – Pakis-
tan - Vaktraining voor jonge-
ren 
Deze collecte wordt warm bij 
aanbevolen 

Themabijeenkomsten  


