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De ouderling heet iedereen welkom namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Ryptsjerk en wenst iedereen een goede/gezegende dienst toe.
Op de projectieschermen staat:
Voorganger is ds. P. Pit
Het orgel wordt bespeeld door: Geert Postma
Voorzangers: Tjitske van der Meer en Douwine Reitsma
Volgende week zondag hoopt voor te gaan: mevr. A. v.d. Heide uit Groningen.
Donderdag 27 augustus vergadert de kerkenraad in de Einekoer.
Kopij voor Tjerke&Toer kan tot vrijdagavond 28 augustus om 19.00 uur worden ingeleverd.
Dienst van danken en delen:
Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.
De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar: Amnesty International
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle internationale erkende
mensenrechten geniet. Zij zetten daarbij in op een aantal prioriteiten, met als doel zo effectief
mogelijk te opereren. Per onderwerp waar zij op richten, maken ze een analyse hoe ze impact
kunnen bereiken op het gebied van mensenrechten. Om de mensenrechtensituatie daadwerkelijk
te verbeteren, is het noodzakelijk dat wet- en regelgeving omtrent mensenrechten in een land
optimaal zijn. Daarnaast moet de autoriteiten ervoor zorgen dat iedereen zich aan die wetten en
regels houdt. Ook is er draagvlak nodig voor het belang van mensenrechten. Daarvoor is het
noodzakelijk kennis over mensenrechten over te brengen op zoveel mogelijk mensen. Dat maakt
het mogelijk om autoriteiten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Verbeteringen op deze
punten leiden tot het einddoel: verbeteringen op het gebied van mensenrechten in de levens van
individuen over de hele wereld.

De bloemen worden gebracht bij:
Mw. A. Wijnia, als felicitatie met haar 90ste verjaardag op 05-05,.
En naar mw. Van Twisk, ter bemoediging en felicitatie met haar 75 ste verjaardag op 18-05.

Liturgie 23 augustus op de volgende pagina’s
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Orgelspel en binnenkomst kerkenraad
Welkomstwoord
Lied 139: 1 (voorzang) en 2 (neuriën)
2. Gedachten ongeëvenaard
hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
ik vind U altijd aan mijn zijde.

Openingswoorden uit de Psalmen (allen spreken zachtjes de zinnen uit)
Vg.: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.: Zijn rechterhand brengt mij redding.
Allen: De HEER zal mij altijd beschermen.
Vg.: HEER, uw trouw duurt eeuwig,
Allen: laat het werk van uw handen niet los.
Vg.: Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
Allen: peil mij, weet wat mij kwelt,
Vg.: zie of ik geen verkeerde weg ga,
Allen: en leid mij over de weg die eeuwig is.
Groet
Vg.: Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.
Allen: Amen.
Lied (als Kyrie en Gloria) 274: 1 (voorzang), 2 en 3 (neuriën)Wij komen hier ter ere van uw naam
2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed
Schriftlezing Jesaja 51:1-6 NBV
1 Luister naar mij,
jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de HEER zoeken.
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.
2 Kijk naar Abraham, jullie vader,
naar Sara, die jullie heeft gebaard;
toen ik hem riep was hij alleen,
maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.
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3 De HEER troost Sion,
hij biedt troost aan haar ruïnes.
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.
4 -5 Mijn volk, luister aandachtig naar mij,
mijn natie, leen mij je oor.
De wet vindt zijn oorsprong in mij,

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.
In een oogwenk breng ik de zege nabij,
de hulp die ik bied is al onderweg;
ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,
ze zien uit naar mijn krachtig optreden.
6 Kijk omhoog naar de hemel,

kijk naar de aarde beneden:
al vervliegt de hemel als rook,
al valt de aarde uiteen als een oud gewaad
en sterven haar bewoners als muggen,
de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
en mijn recht zal geen einde hebben.

Orgelspel
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 210: 1 (voorzang), 2, 3 en 4 (neuriën) God van hemel, zee en aarde
2. Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wil, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.
3. Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.
4. Wil mij als de nacht nabijkomt
tot een lieve broeder zijn,
in het donker van de afgrond,
langs de grenzen van de pijn,
die mij als gehoorzaam kind
wakend en niet slapend vindt.
Gebeden
Onder voorspel van het slotlied tijd om collectedoelen te lezen.
Slotlied 146c: 1 (voorzang) en 5 (zacht meezingen) Alles wat adem heeft
5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade, velerlei.
Halleluja! Halleluja!
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heil’ge Geest!
Halleluja! Halleluja!
Zegen
Orgelspel en collecte bij uitgang
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