NIEUWSBRIEF
PG RYPTSJERK
Jaargang 7, nummer 41

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 mevr. A. v.d. Heide uit Groningen.
Het orgel wordt bespeeld door: Folkje Koster
Voorzangers: Janneke Wijmenga en Anja de Jong
Volgende week zondag hoopt voor te gaan: ds J.C. Overeem uit Stiens (geen HA!)
Dienst van danken en delen:
Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.
De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar: Dorcas is een christelijke organisatie
voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te
vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheus 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in
staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten,
en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas biedt
ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging.

De bloemen worden gebracht bij:
Mw. J. Bosma, als felicitatie met haar 82ste verjaardag op 27-05 en naar Mw. H. Reitsma, ter
bemoediging.
Weer thuis uit het ziekenhuis zijn Anneke Terpstra en Wieke Rijpma
Liturgie 30 augustus staat op de volgende pagina’s

Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Aanvangslied (gemeente staat)
Lied 280: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, vers 1 (voorzang), 2 en 3 (neuriën)
2. dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied (hierna gaat gemeente zitten) Lied 280: 5 (voorzang) en 7 (neuriën)
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
uw naam, die mèt ons gaat
maar blijven zal de kracht
en heilig ons hier met uw licht,
die wie hier schuilen verder leidt
uw voorbedachte raad.
tot alles is volbracht.
Gebed om ontferming en/of vergeving van zonden
Glorialied 314: ‘Here Jezus om uw woord’, vers 1 (voorzang) en 3 (neuriën)
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gebed
Schriftlezing Oude Testament: Jeremia 7:1-7+23-26
Lied 533: ‘Daar komt een man uit Nazaret’, vers 1 (voorzang) en 4(neuriën)
4. Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.
refrein.

Schriftlezing Evangelie van Mattheüs: 17:14-20
Lied: 939: ‘Op U alleen mijn licht mijn kracht’, vers 1 (voorzang) en 2 (neuriën)
2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Preek
Lied 923 ‘Wil je wel geloven’, (geheel) (voorzang en neuriën)
2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord
alleen;
dan gebeuren wond’ren .. om je heen.
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit.. boven de haat

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en evt. gezamenlijk Onze Vader
Collectedoelen op de projectieschermen
Slotlied 905 (staande) ‘Wie zich door god alleen laat leiden’, vers: 1 (voorzang), 3 en 4 (zacht
meezingen)
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4. Zin maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN
Bij de uitgang kunt u uw gaven in de schalen doen.

