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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. Bert v.d. Togt
Minke v.d. Wal-Schoorstra
Hayo Halbersma
1e Diaconie
2e College van Kerkrentm.
* Zendingsbus

Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan
met onze hartelijke groeten en felicitaties naar
het gezin van Klaas Theo Smit en Wendy
Verwer, Nijbuorren 48, i.v.m. de geboorte van
hun zoontje en broertje Jesmer Willem.

Volgende week zondag, 3 september, 09.30 uur in de Grutte Tsjerke:
Zo de Here wil zullen er volgende week zondag 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
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in het dorpshuis en gelegenheid om de doopouders te
feliciteren. Ook is er vanaf volgende week weer kinderkerk en oppasdienst.
Agenda: Maandag 28 augustus – Jeugdraadvergadering, 19.30 uur bij dominee thuis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------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

Kijk eens om je, kijk eens om je heen, geef elkaar een hand, je bent niet alleen….
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 + overlijdensafkondiging
Lied i.v.m. overlijden, Psalm 116: 1 en 3
Aanvangslied, Psalm 24: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen, Klein Gloria
Aanvangstekst, Psalm 8: 6, 7
Zingen, Frysk NLB 314
Gods goede leefregels, 1 Timotheus 6: 7-19
Zingen, Psalm 62: 1, 5, 6
Gebed
Schriftlezingen, Exodus 22: 25 + Lucas 16: 1-15
Gesprekje met de kinderen
Zingen, Hemelhoog 396: 1, 2
Verkondiging
Zingen, Hemelhoog 712
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotzang, NLB 978: 1, 3, 4
Zegen + gezongen ‘Amen’
Zingen, Frysk NLB 314
1. Om Jo wurd te hearren, Hear,
binn’ wy yn Jo hûs fergearre.
Stjoer ús tinzen en begear
sá dat wy Jo boadskip hearre
en dat wy mei hert en sinnen
yn ‘e geast al by Jo binne.
2. Al ús witten en ferstân
is fan tsjusternis omwuolle
as Jo Geast de nacht net bant,
ús net mei Jo ljocht ferfollet.
’t Goede dwaan en ’t goede tinke,
kinn’ allinne Jo ús skinke.
3. Glâns en gloarje, Ljocht út Ljocht,
Soan fan God en iennichstberne,
lit ús hert, op Jo betocht,
iepenstean om Jo te kennen.
Jou dat wy Jo ûnbefongen
alle lof en ear tasjonge.
Zingen, Hemelhoog 396: 1, 2
1. Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand,
je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
Samen spelen is pas fijn!
2. Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

Zingen, Hemelhoog 712
1. Wij willen gaven delen / met mensen wereldwijd.
Want delen wordt tot helen / wanneer de ander lijdt.
De Heer heeft zich gegeven / en deelde onze nood.
Zo heelde Hij ons leven. / Hij is het levend brood.
2. Ver waren wij gaan dwalen, / de wijde wereld rond.
Maar 't was slechts om te halen / en hebzucht was de grond.
Het rijk dat wij zo bouwden / hield in de tijd geen stand.
Wat wij als groots beschouwden / sloeg men ons uit de hand.
3. Meer dan wij konden dromen / geschiedt in onze tijd.
Er is een weg gekomen / van wederkerigheid.
Nu leren wij ontvangen; / zij geven van hun kant.
Geen strijd meer om belangen / zo komt Gods rijk tot stand.
Aanvangstekst, Psalm 8: 6, 7 (NBV 2004)
6
U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en
glorie, 7hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn
voeten gelegd
Schriftlezing, Exodus 22: 25 (NBV 2004)
25
Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor
zonsondergang aan hem teruggeven
Schriftlezing, Lucas 16: 1-15 (NBV 2004)
1
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die
een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn
eigendommen verkwistte. 2De rijke man riep de rentmeester bij zich
en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van
je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3Toen zei
de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het
beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen
schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te
zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben
ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5Een voor een riep hij de
schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel
bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde
de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg
hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?”
“Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei:
“Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8En de heer prees de
oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen
van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de
kinderen van het licht. 9Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp
van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden
opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. 10Wie
betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel
gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om
veel gaat. 11Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de
valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen
toevertrouwen? 12En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een
ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?
13
Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten
en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en
de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon.’ 14De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles
aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. 15Maar Jezus zei
tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan,
maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is
een gruwel in de ogen van God.

