MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 29 OKTOBER 2017
09.30 uur
Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. *
Voorganger:
ds. Bert v.d. Togt
Kind van dienst:
Sybren v.d. Wal
Kindernevendienst: groep 1-4 en groep 5-8
Lector:
Bert Folbert
Organist:
Kees Rensma
Oppasdienst:
Hannie Kramer en Rebecca v.d. Berg
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte:
Presentatie gemaakt door: Jan Kuipers
Bediening presentatie:
Hessel Keegstra en Jan Kuipers
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om van Kees Rensma, die als organist 55 jaar in de gemeente heeft
gediend, afscheid te nemen en hem te bedanken. We morgen elkaar ontmoeten onder het genot van koffie.
WOENSDAG 29 OKTOBER 2017
Dankdag voor gewas en arbeid, 19.30 uur in de Lytse Tsjerke (liturgie is aanwezig), tevens gelegenheid
om etenswaren in te leveren voor de Voedselbankactie, meer info zie huis-aan-huis flyer of op onze site.
Aansluitend gemeenteavond, met o.a. de begrotingen voor 2018, info rondom samenwerking met
buurgemeenten, info rondom de komende vacante periode en een presentatie van Baukje Boltjes over
haar bezigheden in Palm Tree in Zuid-Afrika.
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar zr. A. KeegstraSiedsma, kamer 2.06 in De Skûle te Metslawier, i.v.m. haar 90e verjaardag op maandag 23 oktober j.l.
Zieken: Br. Bert Folbert, Herweijstrjitte 51, is opgenomen in het MCL te Leeuwarden (afd. A, kamer 11)
Volgende week zondag, 5 november:
- begint de dienst, met als gastvoorganger ds. Schreurs van Hegebeintum, om 11.00 uur !!
- is het kinderlied: Kom aan boord (https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-0iZg&list=PL1D3FFAD81B667FE0&index=2)
Agenda:
Zondag 29 oktober – Gebedsuur om 19.00 uur in de Grutte Tsjerke (vanavond dus !!)
Maandag 30 oktober – Consistorievergadering om 19.30 uur in Tunawerth
Woensdag 1 november – Gemeenteavond, na de dankdagdienst in de Lytse Tsjerke
Donderdag 2 november – Ouderengespreksgroep, 10.30 uur in Spiker
26 okt. t/m 3 nov. – Voedselbankactie, meer info zie huis-aan-huis flyer of op onze site
Andere mededelingen: Meidielingsblêd: Sinds de startzondag wordt er geen papieren Meidielingsblêd meer uitgedeeld in de kerk.
De mededelingen zijn te lezen op de videoschermen in de kerk. Ook staat het Meidielingsblêd vanaf de
zaterdag op de website. Daarom wordt in het dorp m.i.v. 1 nov. a.s. geen Meidielingsblêd meer 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
Intochtslied, NLB 215: 1, 2, 4 en 7
Welkom
Aanvangslied, Bundel 1938 Gez. 96: 1 en 2 (oude melodie)
Stil gebed + Votum en groet + Klein Gloria
Aanvangstekst, Johannes 8: 36 (NBV 2004) ‘Dus wanneer de
Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’
Zingen, Lieteboek 670: 1, 2, 6 en 7
‘Met het oog op Luther’
Kinderlied: ‘Ja = ja, nee = nee’
Lezing van Gods voorschriften: ’de 10 woorden’ (Luther: “In de
spiegel van de wet leer ik mijn ellende kennen.”
Zingen, NLB 966: 1, 3 en 4
Gebed van verootmoediging en verlichting met Gods geest
Schriftlezingen: Romeinen 1: 17 (NBG 1951 + NBV 2004),
Psalm 31: 2-3 (NBG 1951), Galaten 5: 1-6 en 5: 13-14 (NBV 2004)
Zingen, NLB 671: 1 en 2
Verkondiging: ‘Een christen is een vrij heer over alle dingen, aan
niemand onderworpen.’ ‘Een christen is een zeer
dienstvaardige knecht van allen, aan allen onderworpen.’
(uit: Over de vrijheid van een christenmens – Luther (1520)
Zingen, OLB 470
Dankgebed en voorbeden: We beginnen dit gebed met het
zingen van OLB 48: 1 en sluiten af met OLB 48: 9 en 10
Collecten
Slotzang, NLB 302
Zegen, aansluitend zingen, NLB 431c
Aanvangslied, Bundel 1938 Gez. 96: 1 en 2 (oude melodie)
1. Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog,
maar zal als kalf verdwijnen!
2. Geen aardsche macht begeeren wij, die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij, dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon, verwinnaar op den troon:
de zeeg’ is ons beschoren!
Zingen, Lieteboek 670: 1, 2, 6 en 7
1. Kom Skepper God, o hill’ge Geast, kom yn de minskeherten del,
sy haw’ altyd jo skepsels west, werskep har út jo libbenswel.
2. As treaster komme Jo ús oer, as balsem foar ús earme siel.
O libben wurd, o lôgjend fjoer, o jou ús oan jo leafde diel.
6. En meitsj’ ús leauwe fêst en klear, dan sille wy de Heit ferstean
en Jezus Kristus, Soan en Hear, o Geast, Jo dy ’t út beiden gean.
7. Lof oan de Heit, lof oan de Soan as earste út de dea ferriisd,
de Treaster lof op hege toan, in altyd duorjend earbewiis.
Zingen, OLB gezang 470
1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
2. Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: 'zijn goedheid is groot!'
OLB gezang 48: 1, 9 en 10
1. O onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.
9. U is en worde toegebracht
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,
U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
10. Amen dat is: zo zal het zijn.
Al is 't geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
en Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in zijn naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.
Schriftlezingen, Romeinen 1: 17 (NBG 1951) Want
gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit
geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De
rechtvaardige zal uit geloof leven. Romeinen 1: 17
(NBV 2004) In het evangelie openbaart zich dat God
enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige
aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De
rechtvaardige zal leven door geloof.’ Psalm 31: 2-3
(NBG 1951) Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer
beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw
gerechtigheid, 3neig uw oor tot mij, red mij haastig.
Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke
vesting om mij te redden; Galaten 5: 1-6 (NBV 2004)
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid
zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw
een slavenjuk opleggen. 2Luister naar wat ik, Paulus,
tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u
niets baten. 3Ik verzeker u dat iedereen die zich laat
besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven.
4Als u probeert door God als een rechtvaardige te
worden aangenomen door de wet na te leven, bent
u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade
verspeeld. 5Want door de Geest hopen en
verwachten wij dat we op grond van geloof als
rechtvaardigen worden aangenomen. 6In Christus
Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet
besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de
liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Galaten 5: 13-14 (NBV 2004) Broeders en zusters, u
bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid
niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar
dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld in
één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

