Liturgie voor de avondviering van de PKN en NGK op zondag 21 februari 2021
18.30 uur, Pieterskerk Breukelen
voorganger: ds. W. Smouter (NGK Apeldoorn)

Inleidend orgelspel

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen,
Amen.

Welkom en mededelingen door
ouderling van dienst,
Mirjam Schweppe
Stil gebed
Lied: Bemoediging en groet (Sela)
Onze hulp en onze verwachting is van
God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij
begon.
Genade en vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.

(bron: https://drive.google.com/file/d/19uZXfE-kjxEvzDBukFerUOWpAUm1Vr/view)
Gebed
Schriftlezing uit 2 Koningen 5: 1-14
De genezing van Naäman
1Naäman, de bevelhebber van het
Aramese leger, stond bij zijn koning in
hoog aanzien en werd zeer door hem
gewaardeerd, want de HEER had hem
voor Aram een grote overwinning laten
behalen. Maar deze grote krijgsman leed
aan huidvraat. 2Nu hadden de
Arameeërs op een van hun
strooptochten uit Israël een jong meisje
meegevoerd, dat als slavin diende bij de

Onze hulp en onze verwachting is van
God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij
begon.
Genade en vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
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vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar
meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar
eens naar de profeet in Samaria gaan,
die zou hem wel genezen.’ 4Naäman
ging naar zijn koning en vertelde hem
wat het meisje uit Israël had
gezegd. 5Daarop zei de koning van
Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief
meegeven voor de koning van Israël.’
Naäman ging op weg, met tien talent
zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en
tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de
koning van Israël overhandigde, stond
het volgende: ‘Met deze brief stuur ik
mijn dienaar Naäman naar u toe, om
door u van zijn huidvraat te worden
genezen.’ 7Zodra de koning van Israël de
brief gelezen had, scheurde hij zijn
kleren en riep uit: ‘Ben ik soms een god,
dat ik kan beschikken over leven of
dood? Hij stuurt mij deze man om hem
van zijn huidvraat te genezen. Let op
mijn woorden: hij is uit op een conflict
met mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde
dat de koning van Israël zijn kleren had
gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom
hebt u uw kleren gescheurd? Laat die
man bij mij komen, dan zal hij merken
dat er in Israël een echte profeet woont.’
9Naäman reed met zijn strijdwagen naar
het huis van Elisa. 10Elisa stuurde
iemand naar buiten om hem te zeggen:
‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan
zal uw huid weer gezond worden en zult
u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman
weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar
buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de
naam van de HEER, zijn God, zou
aanroepen en met zijn hand over de
aangetaste plek zou strijken, en zo de
huidvraat zou wegnemen. 12Zijn de
rivieren van Damascus, de Abana en de
Parpar, soms niet beter dan alle wateren
in Israël? Had ik me daarin niet kunnen
baden om rein te worden?’
Verontwaardigd draaide hij zich om en
ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen
hem achterna en zeiden: ‘Maar overste,
als de profeet u een ingewikkelde
opdracht had gegeven, had u die toch

ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt:
“Baad u, en u zult weer rein worden,”
moet u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde
Naäman af naar de Jordaan en
dompelde zich zevenmaal onder, zoals
de godsman had gezegd. Zijn huid werd
weer gezond, zo gaaf als de huid van
een kind, en hij was weer rein.

Verkondiging
Opw 811 - Was mij witter dan sneeuw
Was mij witter dan sneeuw
Was mij schoon van mijn schuld
Zie mijn offer Heer: mijn berouw
Wees genadig, o God
Heb met mij toch geduld
Wees barmhartig
Ik pleit op Uw trouw
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't
licht
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht
Was mij witter dan sneeuw
Laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Was mij witter dan sneeuw
Maak mij sterk door Uw Geest
Schep een zuiver hart diep in mij
Laat mij dicht bij U zijn
U alleen, Heer, geneest
Van mijn zonde en schuld
Spreek mij vrij
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't
licht
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't
licht
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht
Was mij witter dan sneeuw
Laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
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Was mij witter dan sneeuw
Was mij schoon van mijn schuld
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw
Wees genadig, o God
Heb met mij toch geduld
Wees barmhartig
Ik pleit op Uw trouw
(bron: https://drive.google.com/file/d/1dxiCMcuD3wKEFgAfE0C4BljZrkE9T6z/vi
ew)
Dankgebed en voorbede
Moment voor de collecte Collectedoelen:
1. Kerk in actie - werelddiaconaat
Moldavië;
2. Kerk
(tijdens collecte orgelspel)
Gez. 118 Op U, mijn Heiland, blijf ik
hopen
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!
Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
(bron:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNa
DF4ceVo0)
Zegen
Orgelspel
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