MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 15 OKTOBER 2017
11.00 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
Collecten:
Extra collecte:

Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. *
ds. J.G. Arensman uit Drachten
Annawil Bouma
groep 1-4 en groep 5-8
Janneke Boeijenga
Johan Boeijenga
Janke Bosgra en Marieke de Beer
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters
Kerk in Actie Werelddiaconaat (t.b.v. bijen en zaaizaad voor vrouwen in
Zuid-Soedan, meer info op www.kerkinactie.nl)
Presentatie gemaakt door: Chris en Peter Christiaan Veenstra
Bediening presentatie:
Gerrit Sipma en Oane Talsma
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar de
fam. J. Tilma-v.d. Berg, Van Harinxmastrjitte 13, i.v.m. hun 45-jarig huwelijksjubileum vorige week zondag.
Zieken: - Zr. Ria Riemersma-v.d. Kloet, Hantumerwei 19, is opgenomen in het MCL te Leeuwarden
(Afdeling A2, Kamer 15, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden)
- Zr. T. van Sleen-de Jong, Herweijstrjitte 4, is opgenomen in Nij Smellinghe te Drachten
(Afdeling A1, Kamer 1, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten)
Vervanging: Tot en met 19 oktober is ds. Van der Togt afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact
opnemen met Marianne Folbert of de scriba.
Volgende week zondag, 22 oktober:
- nemen we afscheid van Gerda Minnema als diaken.
- werken Loekie Roosdorp (zang) en Jan Kuipers (piano) mee aan de dienst.
- start de kinderkerk om 09.30 uur in het dorpshuis. Halverwege de dienst komen ze naar de kerk.
- zingen we als kinderlied: Onder, boven, voor en achter.
- is er na afloop van de dienst koffiedrinken in de kerk.
Agenda: Zondag 15 oktober (vanavond dus!) - Mannengespreksgroep, 20.00 uur in SIL’s
Andere mededelingen:
Zondag 29 okt. is het de laatste keer dat dhr. Kees Rensma speelt in de dienst, er is dan gelegenheid na de
dienst om Kees te bedanken onder het genot van een kop koffie.
Wie meld zich aan om een kan koffie mee te nemen?
Graag doorgeven t/m 25 okt. aan Janneke Boeijenga (tel. 0519 57 17 17 of email j.boeijenga@knid.nl)
Meidielingsblêd:
Sinds de startzondag wordt er geen papieren Meidielingsblêd meer uitgedeeld in de kerk. Voorafgaande
aan de dienst kunt u de mededelingen lezen op de videoschermen in de kerk, dit geldt ook voor een ieder
die de kerkdienst meekijkt. Ook is het Meidielingsblêd vanaf de zaterdag te lezen op onze website
www.pkn-ternaard.nl. Daarom wordt in het dorp m.i.v. 1 november a.s. geen Meidielingsblêd meer wordt
bezorgd. Degenen die geen internet hebben en dus de dienst niet mee kunnen kijken, kunnen contact
opnemen met diaken Aaltsje Smit, tel: 701875 (na 18.30 uur). Zij krijgen dan het papieren Meidielingsblêd
bezorgd door Theo v.d Ploeg. Meer info in het nieuwste kerkblad.
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
Afkondiging van overlijden
Lied i.v.m. overlijden: NLB 23b: 1
Intochtslied: Psalm 19: 1 en 2
Stil gebed - Onze hulp - Groet
Zingen: Klein Gloria (NLB 195)
Verootmoediging
Zingen: NLB 834: 1, 2, 3
Gebed om de hulp van Gods Geest
Kinderlied: ELB 451
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Rechters 11: 1 t/m 12 en 28 t/m 40
Zingen: Psalm 142: 1, 2, 4 en 6
Verkondiging
Antwoordlied: NLB 315: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 919: 1 en 4
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 723: 1 en 2
Uitzending en Zegen
Zingen: Amen, amen, amen
Kinderlied: ELB 451
Jezus houdt van alle kleine kinderen. (3x)
Alle kleine kinderen mogen komen.
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen,
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen,
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen,
alle kleine kind’ren mogen komen.

Schriftlezing (NBV): Rechters 11: 1 t/m 12 1Nu was er in
die tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man, afkomstig
uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een
hoer, 2maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw.
Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd
met de woorden: ‘Jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van
onze vader, want je bent de zoon van een andere vrouw.’
3
Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich
gevestigd in Tob. Daar sloot zich een stel avonturiers bij
hem aan, die met hem eropuit trokken. 4Enige tijd nadat
de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead,
bonden ze de strijd aan met Israël. 5Toen de oorlog
eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead

naar Tob om Jefta terug te halen. 6‘Kom terug,’ zeiden ze
tegen hem, ‘en wees onze aanvoerder in de strijd tegen
de Ammonieten.’ 7Maar Jefta zei: ‘Uit minachting hebt u
mij uit het huis van mijn vader verdreven. En nu u in het
nauw zit, komt u bij mij?’ 8‘U hebt gelijk,’ antwoordden
de oudsten van Gilead. ‘Maar nu willen we ons met u
verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt
met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van
heel Gilead.’ 9Jefta antwoordde: ‘Als u me terughaalt om
de strijd aan te binden met de Ammonieten en als de
HEER ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn?’
10
‘Daar kunt u op rekenen,’ zwoeren ze. ‘Het zal gebeuren
zoals u zegt, de HEER is onze getuige.’ 11Jefta ging met de
oudsten mee naar Gilead, waar hij door het volk tot
aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa
herhaalde hij ten overstaan van de HEER nog eens alles
wat hij had gezegd. Jefta slaat de Ammonieten terug
12
Jefta stuurde gezanten naar de koning van de
Ammonieten met de vraag: ‘Wat bezielt u om mij op mijn
eigen grondgebied aan te vallen?’
Schriftlezing (NBV): Rechters 11: 28 t/m 40 28Maar de
koning van de Ammonieten trok zich niets aan van de
boodschap die Jefta hem had laten overbrengen. 29Toen
werd Jefta gegrepen door de geest van de HEER. Hij trok
door heel Gilead en Manasse, ging daarna weer terug
naar Mispa in Gilead en trok van daar op tegen de
Ammonieten. 30Hij beloofde de HEER: ‘Als u de
Ammonieten aan mij uitlevert, 31dan zal het eerste dat
me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor u
zijn; dat zal ik als brandoffer aan u opdragen.’ 32Toen trok
hij op tegen de Ammonieten en bond de strijd met hen
aan, en de HEER leverde ze aan hem uit. 33Jefta sloeg hen
terug van Aroër tot Minnit en Abel-Keramim en nam
daarbij niet minder dan twintig steden in. Zo bracht hij
een zware nederlaag toe aan de Ammonieten, die het
hoofd moesten buigen voor de Israëlieten. 34Toen Jefta
terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd hij met
reidansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter
ging voorop. Zij was zijn enige kind, andere zonen of
dochters had hij niet. 35Meteen toen hij haar zag
scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ach mijn kind, dat jij
me deze slag moet toebrengen, dat juist jij het bent die
me in het ongeluk stort! Ik heb de HEER een gelofte
gedaan en daar kan ik niet op terugkomen.’ 36‘U hebt de
HEER een gelofte gedaan, vader,’ antwoordde ze. ‘Nu hij
u gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten, moet
u met mij doen zoals u hebt beloofd. 37Maar dit wil ik nog
vragen: gun me voordat u uw gelofte ten uitvoer brengt
nog twee maanden tijd, zodat ik met mijn vriendinnen de
bergen in kan trekken om erover te treuren dat ik nooit
iemands vrouw zal zijn.’ 38‘Goed,’ zei Jefta, en hij liet haar
voor twee maanden de bergen in gaan om met haar
vriendinnen om haar maagdelijkheid te treuren. 39Toen
die twee maanden voorbij waren keerde ze naar haar
vader terug, en hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Nooit
had ze met een man geslapen. Sindsdien is het in Israël
de gewoonte 40dat de jonge meisjes elk jaar vier dagen
lang rouwklagen om Jefta’s dochter.

