MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 8 APRIL 2018
09.30 uur
Grutte Tsjerke
Voorganger:
ds. Van der Wiel uit Leeuwarden
Kind van dienst: Minke Sijtsma
Kinderkerk:
groep 1-4 en groep 5-8
Lector:
Gerda Boersma-Haakma
Organist:
Jelke Koolstra
Oppasdienst:
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentm.
Extra collecte:
Presentatie gemaakt door: Jan Kuipers
Bediening presentatie:
Oane Talsma en Yme Dijkstra
Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en
felicitaties naar br. en zr. U. Boonstra-Hiemstra, Gysbert
Japiksstr. 8, i.v.m. hun 50-jarig huwelijksjubileum op 29 maart j.l.
Zieken:
Volgende week zondag, 15 april:
- hebben we als voorganger Marianne Folbert-v.d. Heijden
- zingen we als kinderlied: Zie de zon, zie de maan (ELB 476)
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8
- is er géén oppas aanwezig
Agenda:
Zo. 8 april - Groeien in Geloof, 19.45 uur bij Eelke & Janneke
Ma. 9 april - Diakonievergadering
Andere mededelingen:
LITURGIE
Orgelspel + binnenkomst van de kerkenraad
Woord van welkom
Aanvangslied (staande) ELB 381 : 1, 2, 3
Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Antwoordlied – i.p.v. Klein Gloria (staande) ELB 376 : 1, 2
Verootmoedigingsgebed
Loflied NLB 705 : 1, 2
Geloofsregel
Geloofslied ELB 454 : 1, 2, 3
Kinderlied ‘Kleuren, allemaal kleuren’ (met beamer)
De kinderen gaan naar de nevendienst
Heilige Schriftlezing: Psalm 3
Antwoordlied Psalm 3 : 1, 2
Verkondiging (tekst: Psalm 3 : 4)
Instemmingslied (staande) geloofsbelijdenis NLB 340 B
Gebeden
Collecten
Slotlied (staande) NLB 906 : 1, 8
Zegen + gezongen Amen

Evang. Liedb. 381 : 1, 2, 3
1. Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof,
o, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan,
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer
Evang. Liedb. 376 : 1, 2
1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Evang. Liedb. 454 : 1, 2, 3
1. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt,
jij in jouww klein hoekje en ik in ‘t mijn.
2. Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.
3. Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is,
overal op aarde, zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ‘t duister ‘n helder lichtje zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
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