MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 12 NOVEMBER 2017, viering Heilig avondmaal
09.30 uur
Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. *
Voorganger:
ds. Bert v.d. Togt
Kind van dienst:
Sytske Sterre de Vries
Kindernevendienst: Lector:
Jannechien v.d. Kooi
Organist:
Johan Boeijenga
Oppasdienst:
Janke Bosgra en Annick Tilma
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte:
Werelddiaconaat
Presentatie gemaakt door: Rommy v.d. Kooi
Bediening presentatie:
Jan Kuipers en Peter Christiaan Veenstra
10.45 uur
Voorganger:
Organist:
Collecten:

Spiker * liturgie is aanwezig *
ds. Bert v.d. Togt
Kees Rensma
Werelddiaconaat

Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Hendrik, Aaltje
en Yfke Talsma, Stasjonswei 7, i.v.m. de geboorte van hun zoontje en broertje Jurre Wybren op 4 sept. j.l.
Zieken: Volgende week zondag, 19 november:
- is het een friestalige dienst met als voorganger dhr. Lykele v.d. Ven uit Aldeboarn
- is het kinderlied: God heeft een plan met je leven ( https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY )
Agenda:
Maandag 13 nov. Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Dinsdag 14 nov. Haak-in, 19.30 uur in de Lytse Tsjerke
Andere mededelingen: -

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
Orgelspel + Binnenkomst kerkenraad + Welkom
Aanvangslied, Psalm 136: 1, 12, 13
Stil gebed + Votum en groet + Klein Gloria
Aanvangstekst, Mattheüs 8: 11, 12a
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen, Jesaja 25: 6-9 en Lucas 14: 15-24 (NBV 2004)
Zingen: NLB 762: 1, 2, 4, 5
Verkondiging
Collecte
Zingen, NLB 747: 1, 7, 8
Lezing avondmaalsformulier
Zingend belijden van ons geloof, NLB 340b
Avondmaalsgebed
Zingen: NLB 389 (melodie Psalm 134)
Nodiging
Viering van het avondmaal
Schriftlezing, Openbaring 3: 14-20 (NBV 2004)
Zingen, OLB 295: 1, 3, 5
Dankzegging en voorbeden
Slotzang: NLB 969
Zegen + amenzang

Zingen, OLB 295: 1, 3, 5
1. Aan de deur van 's harten woning
klopt des hemels Bruidegom:
`Op, ontwaak, de nacht is om.
Buiten wacht uw Heer en Koning:
kom mijn bruid, die ik bemin,
doe mij open, laat mij in!'
3. Christus van zo ver gekomen,
wist, hoe Hij u vinden zou.
Geef u over aan zijn trouw;
klopt Hij nòg, verwin uw schromen.
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,
Hij zoekt bij u in te gaan.
5. Aan de deur der wereldtijden
klopt nog eens de Bruidegom:
`Op, ontwaakt, de nacht is om!
Nu de zon, de langverbeide,
rijzen gaat, schort op uw kleed,
maakt u voor de dag gereed!'

Aanvangstekst, Mattheüs 8: 11, 12a Ik (Jezus) zeg jullie, dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met
Abraham, Isaäk en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen
worden verbannen naar de uiterste duisternis.“
Schriftlezingen, Jesaja 25: 6-9 6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 7Op deze berg
vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 8Voor altijd doet hij
de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER
heeft gesproken. 9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij
was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ Lucas 14: 12-24 (NBV 2004) 12Hij zei ook tegen degene die hem had
uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw
verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13Wanneer
u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u
dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 15Toen een van de
anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het
koninkrijk van God!’ 16Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17Toen het
tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is
klaar.” 18Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik
beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen
gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20Weer een ander zei: “Ik ben pas
getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer
des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en
kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is
gebeurd, en nog is er plaats,” 23zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen
met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn
feestmaal proeven.”’
Schriftlezing, Openbaring 3: 14-20 (NBV 2004) 14Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de
trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm.
Was u maar koud of warm! 16Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17U zegt dat u rijk bent,
dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en
naakt. 18Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden
en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.
19
Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 20Ik sta
voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik
met hem en hij met mij.

