e
zondag 18 juni 2017
11de jaargang, nummer 40

Van harte welkom allemaal, ook de gasten en de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een goede en gezegende dienst toegewenst!
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
VideoTeam:
Collecten:
Extra collecte:

Grutte Tsjerke - liturgie: z.o.z. ds. A. Bouman uit Leeuwarden
Anna Maaike Wassenaar
groep 1-4 en groep 5-8
Minke v.d. Wal
Kees Rensma
Janke Bosgra en Anna Dijkstra
Gerrit Sipma en ?
1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeester
Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)

Bloemengroet
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar:
 br. en zr. S. Hoogland-Cuperus, Stasjonswei 25, i.v.m hun 65-jarig huwelijksjubileum op 5 juni j.l.
 br. en zr. N. de Jong-Tjalsma, Van Harinxmastrjitte 40, i.v.m. hun 55-jarig huwelijksjubileum op 8 juni j.l.
Zieken:
* Zr. P. Folbert-Burgerhout (A. Nautastrjitte 5) verblijft, na een opname in het UMCG, nu weer in Spiker.
* Zr. L. van der Kooi-van der Veen (Dongeraheem 1.11) is thuisgekomen vanuit het MCL.
* Br. H. Streekstra (G. Japiksstrjitte 12) is thuisgekomen vanuit de Waadwente.
Volgende week zondag, 25 juni:
- gaat onze ouderenpastor Marianne Folbert voor in de dienst.
- zingen we als kinderlied ‘Kleuren – kom aan boord’
- is er na afloop van de dienst gelegenheid om in de kerk te blijven koffiedrinken.
Afwezigheid/vervanging: Momenteel (t/m 5 juli) heeft dominee Van der Togt vakantie.
In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op onze ouderenpastor Marianne Folbert.
Oproep: Wie wil er helpen met het organiseren van de startzondag op 17 september a.s.?
Lijkt het je leuk om dit een keertje te doen, dan kun je je aanmelden bij de scriba.

Mededelingen voor het Meidielingsblêd uiterlijk donderdags 18.30 uur doorgeven aan de scriba (571380 of o.bouma@knid.nl)
Het Meidielingsblêd staat (veelal vanaf vrijdagsavonds) op de website van onze gemeente: www.pkn-ternaard.nl
De kerkdienst beluisteren/bekijken kan (live of naderhand) via: www.kerkomroep.nl
Info/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven.

LITURGIE
Voorbereiding
Zingen Psalm 33: 2, 8
Stil gebed
Openingsgebed
Groet
Zingen Klein Gloria
Voorbereidingsgebed
Zingen ELB 226: 1, 2
Woord van vergeving
Chr. leefregel
Zingen NLB 320: 2, 3
Dienst van het Woord
Gebed
Kinderlied ‘De muren van Jericho’ (beamer)
Schriftlezing Psalm 86: 1-12 (NBG '51)
Zingen Psalm 86: 4
Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-17 (NBV)
Zingen NLB 657: 1, 3, 4
Prediking
Zingen NLB 342: 1, 2, 3, 4, 5
Gebeden en gaven
Dankzegging, voorbeden en stil gebed
Zingen NLB 370: 1, 2, 3
Inzameling van de gaven
Slotlied NLB 978: 1, 2, 3, 4
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Zingen ELB 226: 1, 2
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde. (Refrein)
Slot: dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Kinderlied ‘De muren van Jericho’
Jericho had muren
Van metersdikke steen
Maar God zei tegen Israël
Je komt er wel doorheen
Ze bliezen op de horens
En sloegen op de trom
Ze juichten voor de Here
In Zijn heiligdom
En de muren van Jericho
De muren van Jericho
Vielen om
Misschien heb jij zo'n Jericho
Een levensgroot probleem
Het lijkt alsof het muren heeft
Je komt er niet doorheen
Dan kun je Jezus danken
Dat hij het overwon
En juichen voor de Here
In Zijn heiligdom
En de muren van Jericho
De muren van Jericho
Vallen om
Schriftlezing Psalm 86: 1-12 (NBG '51) 1Een gebed van
David. Neig uw oor, o Here, antwoord mij, want ik ben
ellendig en arm; 2behoed mijn ziel, want ik ben
godvrezend; Gij, mijn God, verlos uw knecht die op U
vertrouwt. 3Wees mij genadig, o Here, want tot U roep
ik de ganse dag. 4Verheug de ziel van uw knecht, want
tot U, Here, hef ik mijn ziel op. 5Want Gij, o Here, zijt
goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid
voor allen die U aanroepen. 6O Here, neem mijn gebed
ter ore, sla acht op mijn luide smekingen. 7Ten dage
mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij antwoordt
mij. 8Onder de goden is niemand U gelijk, o Here, en
niets is als uw werken. 9Alle volken, die Gij gemaakt
hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here,
en uw naam eren; 10want Gij zijt groot en doet
wonderen, Gij, o God, alleen. 11Leer mij, Here, uw weg,
opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om
uw naam te vrezen. 12Ik zal U loven, Here, mijn God, met
mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;
Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-17 (NBV) 12Omdat God
u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u
liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in
goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
13
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een
ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven
heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in
de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte
eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus
heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van
één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’
woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en
vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart
psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u
vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de
naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt
door hem.

