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Sneinskrante
Zondag 25 april 2021

Dienst: 09.30 uur. Voorganger : Pastor W. Marinus .
Lector: Mw. J. van Diggelen .
collecten 1e .Binnenlands diaconaat 2e . Kerk.
Liturgie voor de dienst vandaag met medewerking van een kleine delegatie van Soli Deo Gloria.
Welkom en stilte
Korps speelt lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
Bemoediging en groet
Gebed
Lied: Stil, mijn ziel wees stil https://www.youtube.com/watch?v=UduhPNMY2Kg
Inleiding op het thema
Lied: Jezus is de goede herder https://www.youtube.com/watch?v=xEbx-z2F3cQ&t=38s
Lezing: Ezechiël 34 vers 1-15
De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen
hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen
herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren
en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben
jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren
niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld.
Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn
verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze
verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister
naar de woorden van de HEER: Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen
herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn
schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! Daarom, herders, luister naar de
woorden van de HEER: Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen
ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond
redden, ze zullen ze niet meer eten! Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf
voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal
ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag
van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal
ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden,
overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen
van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige
weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER.
Korps speelt lied 23b De Heer is mijn herder
Overdenking
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=N4e_3x57dZs
Gebeden
Slotlied: Korps speelt lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken
Zegenbede.
Uit de gemeente:
Meindertje Feddema-Rusticus, B. v. Sytzemawei 16 is inmiddels naar de Waadwente gegaan voor
revalidatie, en woont nu op de afd. Jol, k. 7. Adres: Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum
We wensen haar en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Tekst ter bemoediging van M. Buber:
Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden.
Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden.
Wie geloof en humor heeft, vindt het evenwicht waarmee hij
in het leven rechtop kan blijven.
(Uit het boekje ‘Geloof’ van de Protestantse Kerk).

Bloemengroet : Mw. M. Wiersma- Visser. Birdaarderstraatweg 25/14 Dokkum Bezorger: Dhr. J. vd
Meulen.

Dienst volgende week
Zondag 2 mei dienst om 09.30 uur in de Alexanderkerk met voorganger Ds. W.L. de Jong. De 2 Collecten
zijn voor Diaconie en kerk .
Collecte 25 april: Binnenlands diaconaat
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking.
Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in
asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunst
lab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe
media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen
verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en
bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie Kunst Lab ontwikkeld, zodat jonge
azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen
bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de
workshops afgesloten.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie,
zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale
projecten. Hartelijk dank!
Diaconie PG Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. binnenlands diaconaat 25 april.
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