MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 10 DECEMBER 2017, 2e advent
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
Collecten:
Extra collecte:
Presentatie gemaakt:
Video Team:

Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. *
ds. G.J. v.d. Togt
Anna Maaike Wassenaar
groep 1-4 en groep 5-8
Froukje de Beer
Joop de Jong
Janke Bosgra en Rebecca v.d. Berg
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Pastoraat
Onno Bouma
Peter Christiaan Veenstra en Gerrit Sipma

Bloemengroet:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar
zr. T. Drost-Schoorstra, Holwerterdyk 20.

Zieken: Volgende week zondag (3e advent/doopdienst), 17 december:
Zo de Here wil worden er volgende week 3 kinderen worden gedoopt:
* Jurre Wybren, geboren op 4 september, zoon van Hendrik en Aaltje Talsma-Keegstra, Stasjonswei 7
* Nynke, geboren op 6 oktober, dochter van Waatze en Froukje de Vries-Sipma, Van Harinxmastrjitte 7
* Jente, geboren op 18 oktober, zoon van Jurjen en Gesiena Sipma-Zijlstra, Albertus Nautastrjitte 6
Na afloop is er koffiedrinken in het dorpshuis en gelegenheid om de doopouders te feliciteren.
Agenda:

Zondag
10 december Groeien in Geloof, 20.00 uur bij Eelke & Janneke Goodijk
Maandag 11 december Consistorievergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Woensdag 13 december Vrouwengespreksgroep, 20.00 uur

Andere mededelingen:
DOE MEE AAN DE KERSTGROETACTIE 2017 Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van
christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten en heeft daarnaast als doel om
christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. Vandaag
worden u in de kerk bijbelpakjes aangeboden, die u voor € 14,63 naar Rusland kunt versturen. U kunt ook met
meerdere mensen één bijbelpakje versturen!! Meer info in het kerkblad, op onze site of via Janneke Boeijenga.
KERSTVIERING, GEORGANISEERD DOOR DE DIACONIE Alle echtparen van 60 jaar en ouder en alleengaanden zijn
hiervoor van harte uitgenodigd. De kerstviering o.l.v. mevr. Folbert (o.a. kerstliederen zingen, inbreng kinderkerk en
broodmaaltijd) wordt gehouden op DINSDAG 19 DEC. om 16.00 uur in het dorpshuis. De collecte is dit jaar voor Palm
Tree, Zuid-Afrika. Baukje Boltjes gaat hier al jaren naartoe om te helpen. Tijdens de kerstviering zal Baukje hier kort
iets over vertellen en laten zien. Opgave tot 16 dec. a.s. bij Meindert Kingma of Arjen Kalma. Meer info in het komende
kerkblad of op onze site.
ROLLADE-ACTIE VOOR PINKSTERFEEST VEENKLOOSTER Stichting Zendingsfeest Veenklooster organiseert dit jaar
opnieuw een rollade-actie. Voor € 10,- p./st kunt u een heerlijke kiprollade kopen. De helft van de opbrengst is bestemd
voor Pinksterfeest Veenklooster. Bestellen: Geef uw bestelling door via e-mail: info@pinksterfeest.com met vermelding
van uw naam, adres, uw bestelling. We bezorgen de rollades vanaf 9 december 2017. Een gift: U heeft uiteraard ook de
mogelijkheid om het doel via een gift te steunen. Dit kan via rek. nr. IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 t.n.v. Stichting
Zendingsfeesten Veenklooster. U kunt ook bestellen of doneren via onze website: www.pinksterfeest.com We hopen
op uw steun, zodat we in 2018 weer een prachtig feest kunnen organiseren. Hartelijk dank voor uw bestelling/bijdrage!

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 site van onze gemeente: www.pkn-ternaard.nl • De kerkdienst beluisteren of bekijken
is mogelijk (live of naderhand) via: www.kerkomroep.nl • Info/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven

Liturgie 2e adventszondag 10 december
Orgelspel + Binnenkomst kerkenraad + Welkom
Aanvangslied, NLB 440: 1 en 4
Aansteken van de adventskaarsen
Zingen van het stapellied, God heeft iets nieuws bedacht (refrein, couplet 1, refrein, couplet 2, refrein)
Stil gebed + Votum en groet
Aanvangstekst, Jeremia 23: 5
Zingen, NLB 491 (3x)
Gods goede voorschriften, Filippenzen 2: 5-11
Zingen, NLB 438: 1 en 2
Kinderkerk project + Zingen kinderlied, Wij zijn op weg
Gebed van verootmoediging en verlichting met Gods geest
Schriftlezing OT, 2 Samuël 7: 1-13
Zingen, Psalm 132: 1, 3, 8 en 10
Schriftlezing NT, Lucas 1: 26-35
Zingen, Psalm 89: 9, 12 en 13
Verkondiging
Zingen, NLB 444
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotzang, Psalm 72: 5, 6 en 7
Zegen + aansluitend zingen, NLB 415: 3
Aanvangstekst, Jeremia 23: 5 5De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat
ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Gods goede voorschriften, Filippenzen 2: 5-11 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die
de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van
een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de
dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te
boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Schriftlezing OT, 2 Samuël 7: 1-13 1Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de HEER hem rust had
gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, 2zei de koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu toch! Ik woon in een
paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat.’ 3‘Doe wat uw hart u ingeeft,’ antwoordde Natan, ‘de HEER
staat u immers terzijde.’ 4Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit
zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat
ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. 7Overal heb ik met de
Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden,
gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?” 8Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de
HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9Ik heb je
bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de
groten der aarde. 10Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu
onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde 11en ik
rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt
je dat hij voor jou een huis zal bouwen: 12Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten
opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en
ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt.
Schriftlezing NT, Lucas 1: 26-35 26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar
een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
28
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet
bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem
Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem
de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap
zal geen einde komen.’ 34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een
man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een
schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

