Op de zondagen 8 en 15 juli is er geen dienst in It Terskhûs!
Omdat deze diensten pas om 11.00 uur beginnen, komt men in de knoei met de etenstijd in Spiker.
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 8 JULI 2018, afscheid oudste kinderen kinderkerk
Vóór de dienst, vanaf 10.00 uur, is er koffie met wat lekkers!
11.00 uur
Grutte Tsjerke ~ liturgie, zie onderaan ~
Voorganger:
dhr. Leo Blees, Damwâld
Kind van dienst:
Anna Maaike Wassenaar
Kindernevendienst: Lector:
Alie v.d. Kooi-Roorda
Organist:
Muzikale begeleiding: Jan Kuipers, Yme Dijkstra en Yvonne Veenstra-v.d. Wal
Oppasdienst:
Janke Bosgra–v.d. Weg
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte:
Presentatie gemaakt: Rommy v.d. Kooi-Talsma
Bediening presentatie:Peter Christiaan Veenstra en Hessel Keegstra
Bloemengroet: Het extra grote boeket bloemen in de kerk gaat met onze hartelijke groeten en felicitaties naar
br. en zr. O. Talsma-Talsma, Halbertsmastr. 9. Zr. Talsma mocht op 25 mei 75 jaar worden, br. Talsma op 30 juni.
Volgende week, zondag 15 juli:
- begint de dienst weer om 11.00 uur, is er wél kinderkerk, maar géén oppas.
- hebben we als gastvoorganger dhr. J.Y. v.d. Wal uit De Westereen
- zingen we als kinderlied: Iedereen is anders (https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk)
Agenda:

Ma. 9 juli Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Wo. 11 juli Uiterste inleverdatum kopij kerkblad

LITURGIE ~ THEMA: WAAR BEGIN JE AAN? ~ LIEDTEKSTEN Z.O.Z.
Voor de dienst zingen: Welkom, welkom welkom iedereen
Binnenkomst kerkenraad
Intochtslied: Goedemorgen welkom allemaal
Bemoediging en groet
Zingen: God heeft een plan met je leven.
Inleiding op de dienst; Petra, opzoek naar puzzel.
Tijdens het zoeken zingen we: Van A tot Z
Vertel welk plaatje komt uit de puzzel
Gebed om opening van het woord
Schriftlezing Handeling 8: 26-40 door Minke en Anna
Zingen: Kom aan boord
Preek
Zingen: kinderopwekking 23, Zie de zon zie de maan
Bal-act wat is bidden
Zingen Als je bid zal hij je geven
Afscheid van Jochem, Rudmer, Anna, Minke, Thomas en Klaas-Richard
Zegening
Ontsteken van de Jeugdkaars
Toezingen: De Here zegent jou
Overhandiging geschenk
Dankgebeden en voorbeden
Collecten, ondertussen wordt
het Hallelujah gezongen
door Pentatonix
Slotlied zingen: →

Welkom, welkom
Welkom, welkom, welkom iedereen
Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen
Welkom, welkom, fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee als jij het liedje kent

Refrein:

Maar eerst nog even dit, voor we verder gaan
tellen we tot drie en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas, dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer, nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...

voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept:
kom maar aan boord! Refrein…. (2x)

Goedemorgen welkom allemaal
Goede morgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.
Alles mag er zijn.
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees er bij , wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal,
Verteld in mensentaal.
God heeft een plan
God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen, 't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent.
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen.
Vraag God om hulp en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd:
God is trouw. Halleluja…….
Van A tot Z
A van Almachtig, B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar, E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus, K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Refrein: Van A tot Z bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias, N is van Ned’rig
O is van Opstanding, P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en, S is van Schild, Refrein….
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek, Verlosser is V
W is de Weg, X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God, Refrein…. (2x)
Kom aan boord
voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord ook voor jou is er een plekje
waar je hoort laat de hoop niet langer varen
kom aan boord sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

Zie De Zon
Zie de zon, Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Hoor de zee, Hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Ruik een bloem, Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Voel je hart , Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Als Je Bidt
Refrein: Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur, Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, Halleluja…….
Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één, Refrein….
Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen, Refrein….
De Here zegent jou
de Here zegent jou en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
de Here zegent u en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

