MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018
09.30 uur
Grutte Tsjerke (liturgie z.o.z.)
Voorganger:
mw. M. Folbert-v.d. Heijden
Kind van dienst:
Kindernevendienst: groep 1-4 en groep 5-8
Lector:
Alie v.d. Kooi-Roorda
Organist:
Hayo Halbersma
Oppasdienst:
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte:
Missionair Werk & Kerkgroei
Presentatie gemaakt: Peter Christiaan Veenstra
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Sjoukje Holwerda-Hoekstra
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Tineke, Djoke en Ypie
Willemsen, Pelmûnewei 1. Dit zou 2 weken geleden al, maar toen waren ze er niet. Daarom zijn de bloemen toen
bezorgd bij de schoonouders van Tineke.
Zieken: Volgende week, zondag 9 september:
- hopen we, zowel in de Grutte Tsjerke als daarna in Spiker, het Heilig Avondmaal te vieren
- hebben we als gastvoorganger ds. J. Bakker uit Stiens
- is er géén kinderkerk, maar wél oppas (kinderen tot 9 jaar zijn welkom)
- zingen we als kinderlied: Laat de kinderen tot mij komen (Evang. liedb. 278)
Agenda:
Ma. 3 sept.
Ma. 3 sept.
Di. 4 sept.
Do. 6 sept.

Consistorievergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Kinderkerkvergadering, 20.00 uur
Moderamenvergadering, 20.00 uur bij Baukje
Extra kerkenraadsvergadering i.v.m. eventuele jeugdwerker, 19.30 uur in Tunawerth

Andere mededelingen:
Het boek ‘Levie leeft’, geschreven door Herman F. de Vries, komt deze maand uit en is voor €19,95 te
bestellen via levieleeft@gmail.com Meer info op de website of op de poster in de hal.

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 • Informatie/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven

LITURGIE
Thema: Houd vol! Geef de moed niet op!
Welkom
Intochtslied: Psalm 145: 1 en 2 (O Heer mijn God, Gij koning van ’t heelal)
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Klein Gloria
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 914: 1 en 2 (Geef mij Heer, mij los te zingen)
Genadeverkondiging: Galaten 1: 3-5
Zingen: Lied 675: 1 (Geest van hierboven)
Leefregel: Kolossenzen 3: 12-17
Zingen Lied 912:1, 2, 3 en 5 (Neem mijn leven laat het Heer)
Moment met de kinderen
Zingen: De wapenuitrusting van God ( https://www.youtube.com/watch?v=kALGsCylfU8 )
Gebed bij de dienst van het Woord
Lezen: Zacharia 8: 4-8 en 20-23
Zingen: Lied 770: 1, 2 en 4 (De Here, de heerser der aarde)
Lezen: Efeze 6: 10-20
Zingen: Lied 727: 1, 2 en 3 (Voor alle heiligen in de heerlijkheid)
Verkondiging
Zingen: Houd vol (cd 41, opwekking 798, lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=ZkLBnCscJw0 )
Dank en voorbede
Collecte
Slotlied: ELB 390: 1, 2 en 3 (Maak ons tot een stralend licht voor de volken)
Zegen

Slotlied: ELB 390: 1, 2 en 3
1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
3. Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

