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Van harte welkom allemaal, ook de gasten en de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn.
Iedereen een gezegende dienst toegewenst!
09.30 uur
Voorganger:
Lector:
Organist:
Collecten:

Lytse Tsjerke - liturgie z.o.z. ds. J. de Gier uit Dokkum
Bert Folbert
Johan Boeijenga
1e Diaconie, 2e College van Kerkrentm., * Zendingsbus

Na afloop van de dienst is een ieder welkom om in SIL’s, het lokaal achter de kerk, te blijven koffiedrinken.
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar zr. Anneke de
Beer-Kingma, Spiker 0.08, i.v.m. haar 75e verjaardag op 11 augustus j.l.
Zieken: Zr. N. Folbert-Burgerhout is weer vanuit Spiker terug naar haar eigen huis op de A. Nautastrjitte 5.
Vanavond om 19.30 uur in de Witte Tent te Lauwersoog: Zingen op verzoek, o.l.v. Marianne Folbert-v.d.
Heijden uit Ternaard, m.m.v. organist Jaap Sake Heeringa uit Dokkum.
Vervanging: Momenteel heeft ds. Van der Togt vakantie (t/m 25 augustus). In voorkomende gevallen kunt
u contact opnemen met onze ouderenpastor Marianne Folbert-v.d. Heijden.
Volgende week zondag, 27 augustus: - is de dienst om 09.30 uur in de Lytse Tsjerke
- is de dienst alléén te beluisteren, er is géén beelduitzending
- hebben we als voorganger onze eigen predikant
Doopdienst zondag 3 september: Zo de Here wil zullen er op 3 september 2 kinderen worden gedoopt:
- Elisabeth, geboren op 28 april, dochter van Peter en Agnes v.d. Mossel, v.d. Haerstrjitte 11
- Jesmer Willem, geboren op 20 juni, zoon van Klaas Theo Smit en Wendy Verwer, Nijbuorren 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------DRAAG JIJ OOK JE STEEN(TJE) BIJ ?!
Tijdens de laatste erediensten voor de vakantie heb ik een tas met o.a. stenen
meegenomen en aan de kinderen laten zien. Een verzoek aan IEDEREEN (jong
en oud!): neem een steen(tje) mee naar huis, die je tijdens je vakantie hebt
gezocht en gevonden. Wie thuis blijft en een fietstochtje maakt , komt vast en
zeker ook wel eens een steen tegen! Met andere woorden: draag jij ook je
steen(tje) bij ?!
In de weken voor de startzondag krijgt iedereen de gelegenheid om zijn/haar
steen mee naar de kerk te nemen! Ik ben ontzettend benieuwd hoeveel
kinderen en gemeenteleden zo hun steentje willen bijdragen!
Waar die stenen voor bestemd zijn? Ja, dat is voor jou en u een vraag en voor
mij een weet!
hartelijke groet, ds. Bert van der Togt
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
Orgelspel + binnenkomst kerkenraad
Welkom
Zingen, Psalm 108: 1,2
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed om ontferming
Zingen, ELB 301: 1, 2, 3
Woorden van hoop
Zingen, ELB 374: 1, 2, 3
Woorden om te doen
Zingen, NLB 992: 1, 2, 3, 4
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 18: 9–14
Zingen, NLB 315: 1, 2
Verkondiging
Zingen, NLB 869: 1, 4, 5, 6
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied, Psalm 79: 5
Zegen + gezongen ‘Amen’

ELB 301: 1, 2, 3

Schriftlezing: Lucas 18: 9–14
9Met
het oog op sommigen die zichzelf
rechtvaardig vinden en anderen minachten,
vertelde hij de volgende gelijkenis. 10‘Twee mensen
gingen naar de tempel om te bidden, de een was
een farizeeër en de ander een tollenaar. 11De
farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf:
“God, ik dank u dat ik niet ben als de andere
mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of
overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die
tollenaar. 12Ik vast tweemaal per week en draag
een tiende van al mijn inkomsten af.” 13De tollenaar
echter bleef op een afstand staan en durfde niet
eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats
daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God,
wees mij zondaar genadig.” 14Ik zeg jullie, hij ging
naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen
van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf
verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf
vernedert zal verhoogd worden.’

ELB 374: 1, 2, 3
1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht.

2. God, wat is er van gekomen? Onze dromen
zijn door eigen schuld vergaan.
Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven
is dit menselijk bestaan!
3. Kom ons harde hart bekeren, kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde, niet door zwaarden
niet door kracht, niet door geweld.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
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2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein….
3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein….

