NIEUWSBRIEF
PG RYPTSJERK
Jaargang 7, nummer 42

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. J.C. Overeem uit Stiens
Het orgel wordt bespeeld door: Wiep Boersma
Voorzangers: Tjitske van der meer en Douwine Reitsma
Volgende week zondag 13 september is het startzondag, dan gaat onze eigen predikant, ds. P.
Pit voor. De dienst begint om 10.00 uur en zal worden gehouden in de pastorietuin.
Verzoek om eigen stoelen, drinken, versnaperingen en ‘meetlat’ mee te nemen. Er is voor ieder
een papieren liturgie. Voor meer informatie: zie T&T!
Dienst van danken en delen:
Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.
De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar:
Ghana: een sterke kerk op een kwetsbare pek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar
in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders
niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en
moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en
jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel
volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de Bijbel. Zij vergroten daarmee
hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien
in werkgelegenheid voor jongeren.
(Uw gift mag ook worden gestort op Rabobank Burgum e.o.: NL98 RABO 036 2706 220 t.n.v.
diaconie PG Ryptsjerk o.v.v. 6 september)

De bloemen worden gebracht bij:
Mw. J. Kolkman als felicitatie met haar 78ste verjaardag op 15-06.
En naar mw. A. Terpstra, ter bemoediging.

Liturgie 6 september komt op de volgende pagina’s

THEMA: No longer slaves
Welkom
Intochtslied: LB 289: 1 (voorzang) 2 en 3 (neuriën)
2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn in mij, schijn door mij…. Refrein
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij…. Refrein.

Bemoediging en groet (allen gaan staan)
Gebed om de nood in de wereld
Als Gloria: meditatief orgelspel.
Gebed
Lezing uit de bijbel: Exodus 14: 15-22
De Heer zei tegen Mozes: ‘Waarom vraag je mij om hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder
moeten gaan. En pak jij je stok, houd hem boven de zee en verdeel zo het water in tweeën. Dan
kunnen de Israëlieten over droge grond door de zee lopen. Ik zal zorgen dat de Egyptenaren jullie
blijven achtervolgen. Dan zal ik laten zien hoe machtig ik ben. Ik zal de farao verslaan, met al zijn
wagens en soldaten. Dan zullen de Egyptenaren begrijpen dat ik de Heer ben.’
Steeds was de engel van de Heer voor de Israëlieten uit gegaan. Maar nu ging hij achter hen
staan. Ook de wolk die steeds voor hen was, ging naar achteren. De wolk was nu tussen het leger
van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. Aan de kant van de Israëlieten gaf de wolk de
hele nacht licht. Maar aan de kant van de Egyptenaren maakte hij alles donker. Daardoor konden
zij de Israëlieten niet inhalen.
Toen hield Mozes zijn stok omhoog boven de zee. De Heer liet de hele nacht een harde
oostenwind waaien. Het water stroomde naar twee kanten, en er kwam droge grond
tevoorschijn. Rechts en links was er een muur van water. Daartussen konden de Israëlieten lopen,
over droge grond.
Zingen: LB 462: 1 (voorzang), 4 (neuriën)
4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt
verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Verkondiging: No longer slaves en corona.
Zingen: LB 168 (voorzang en neuriën)
2. The Lord told Moses what to do,
- let my people go;
to lead the children of Israël
through, - let my people go.
Refrein.
3. They journeyed on at his
command, - let my people go;
and cam at length to Canaan’s
land, - let my people go.
Refrein
4. Oh, let us all from bondage flee,
- let my people go;
and let us all in Christ be free, - let
my people go.
Refrein.

Dankgebed en voorbeden
(Tijdens voorspel slotlied tijd om de mededelingen van de diaconie te lezen)
Slotlied: LB 839: Ik danste die morgen toen de schepping begon (zacht meezingen)
2. De dans werd vergeten en het ritme
verstoord;
het lied van de schepping werd zelden
nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een
gloednieuw begin,
in Bethlehem zette de dans weer in.
Refrein.
3. Ik danste voor blinden die mij riepen
op licht.
ik gaf aan verschopten een stem, een
nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te
rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Refrein.
4. De dans leek te breken, maar Ik
deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de
dood.
De liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans
van trouw.|
Refrein
Zegen
Collecte bij de uitgang

