MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 31 DECEMBER 2017, oudejaarsdag
ZONDAG 31 DEC.
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kinderkerk:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
Collecten:
Extra collecte:
Presentatie gemaakt:
Video Team:

OUDEJAARSDAG
Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. *
ds. Bert v.d. Togt
Jan Jelle Schoorstra
Minke v.d. Wal - Schoorstra
Johan Boeijenga
Tineke Willemsen-Steegstra en Renske Riemersma
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Onno Bouma
Chris v.d. Veen en Oane Talsma

MAANDAG 1 JAN.
10.00 uur
Voorganger:
Organist:
Collecten:

NIEUWJAARSDAG
Spiker * liturgie in Spiker aanwezig *
ouderenpastor Marianne Folbert - v.d. Heijden
Kees Rensma
1 collecte, waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder het College en de Diakonie

Na de dienst op nieuwjaarsmorgen in Spiker is er gelegenheid om nog even gezellig samen te koffiedrinken en
elkaar heil en zegen voor het nieuwe jaar te wensen!
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar
br. en zr. P.W. v.d. Heide-Wijnsma, De Streng 8, i.v.m. hun 40-jarig huwelijksjubileum op 8 dec. j.l. en naar
br. en zr. J. Meulenaar-Wiersma, Van Harinxmastr. 2, i.v.m. hun 45-jarig huwelijksjubileum op 15 dec. j.l.
Zieken:
- zr. Y. v.d. Meer - Waaksma, Van Harinxmastrjitte 36, is opgenomen in het MCL (Afd. A / kamer 2)
- br. B. Gulmans, Wjuk 13, verblijft tijdelijk in De Waadwente (Afd. Schokker / kamer 8)
- zr. P. Folbert - Burgerhout, A. Nautastrjitte 5, verblijft tijdelijk in Spiker (kamer 007)
Volgende week, zondag 7 januari:
- is de kerkdienst om 14.00 uur in de Grutte Tsjerke.
- staat de dienst in het teken van het afscheid i.v.m. emeritaat van ds. Bert v.d. Togt en zijn vrouw Lidy.
- is er kinderkerk; ze starten om 14.00 uur in het dorpshuis en komen na de preek in de kerk.
- is er oppas aanwezig in het dorpshuis.
- is er na de dienst koffiedrinken in het dorpshuis en gelegenheid om afscheid te nemen van ons
predikantsechtpaar.
Agenda: 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 ZONDAGMORGEN 31 DEC.
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Welkom
Aanvangslied (staande): NLB 513
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Aanvangstekst, Filippenzen 1: 6 (NBV 2004)
Zingen, ELB 312 / Hemelhoog 312
Zingend belijden van ons geloof, NLB 340b
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen, Jesaja 44: 6 (NBV 2004),
Mattheüs 28: 20 (NBG 1951 + NBV 2004),
Openbaring 1: 1-17 + 22: 12-13 (NBV 2004)
Kinderlied, Van A tot Z (met beamer)
Zingen, OLB 231: 1 en 2
Verkondiging
Zingen, NLB 754
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotzang, OLB 231: 3 en 4
Zegen
Zingen, NLB 431c

Zingen, OLB 231: 1 en 2 (Wij knielen voor uw zetel neer)
1. Wij knielen voor Uw zetel neer, / wij, Heer, en al Uw leden
en eren U als onze Heer / met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, / voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood / zich diep ootmoedig buige!
2 Die ons, gereinigd door Uw bloed, / tot priesters hebt verheven
en ons de hoge rang, de moed / van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof, / U d' eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof / moet van Uw eer gewagen.
Slotzang, OLB 231: 3 en 4 (U, die als Heer der heerlijkheid)
3. U, die als Heer der heerlijkheid / verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit / eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal hem zien, / ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên, / of om ontferming smeken.
4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, / die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt! / Juicht, mensen, eng'len, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, / juicht allen! Amen, amen!

Zingen, ELB 312 / Hemelhoog 380 (Jezus vol liefde)
Jezus vol liefde, / U wilt ons leiden. / Wij prijzen u als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer, / en vul ons tot uw eer, / kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, / heilig en rein, / dat U Heer, volkomen / steeds toegewijd zal zijn.
AANVANGSTEKST, Filippenzen 1: 6 (NBV 2004) 6Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het
ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
SCHRIFTLEZINGEN, Jesaja 44: 6 (NBV 2004) 6Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse
machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij.
Mattheüs 28: 20 (NBG 1951) 20En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Mattheüs 28: 20 (NBV 2004) 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Openbaring 1: 1-17 (NBV 2004) 1Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te
laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar
Johannes. 2Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij
allemaal gezien. 3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier
gezegd wordt. Want de tijd is nabij. AAN DE ZEVEN GEMEENTEN, 4Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade
zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5en van Jezus Christus, de
betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft
en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot
priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 7Hij komt te midden van
de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem
weeklagen. Ja, amen. 8‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de
Almachtige.’ 9Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk
en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10Op de
dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11en die tegen me zei:
‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes,
Filadelfia en Laodicea.’ 12Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden
lampenstandaards, 13en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een
gouden band om zijn borst. 14Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een
vlammend vuur. 15Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s.
16
In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde
als de felle zon. 17Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees
niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.
Openbaring 22: 12-13 (NBV 2004) 12‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13Ik
ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’

