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Zondag 22 juli 2018,12e jaargang, nr. 28
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 5e zondag van de zomer.
(8e zondag na Trinitatis)

Dienst 22 juli 2018
Locatie: Mariakerk
Organist: Jan Smid

11.00 uur, Voorganger: Drs. F. Postema (Krewerd)
Lector: Jolien Kerkstra

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor de bloemen.
Dienst 29 juli 2018
Locatie: Mariakerk

9.30 uur, Voorganger: Drs. W.T. Spoelstra-Postmus (Spijk)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar familie Idema-Lammers, Burchtstraat 28.
Inlevertermijn zondagsbrief 29 juli 2018
Op verzoek van drukkerij Sikkema zou de redactie het op prijs stellen dat U voor 15.00 uur Uw
kopij inlevert. Alvast dank voor Uw medewerking.

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst toe.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 15.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST OP 22 JULI 2018
Welkom en mededelingen
Intochtslied 942:1,2,3
Bemoediging en drempelgebed:
V: De vrede van de Heer is met u allen
A: Vrede ook met u.
V.: Wij zegenen Uw heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest
A: Eén enig God in Eeuwigheid. Amen.
V: Eeuwige en Barmhartige, wij naderen voor Uw aangezicht
A: Om U te ontmoeten
V: Wij zoeken Uw aanwezigheid in dit huis
A: Om Uw zegen te ontvangen
V: Wij vragen naar Uw Woord en naar Uw weg, verlicht ons met Uw Geest en geef ons leven
richting.
A: Leer ons U te volgen en hoor ons lied... Lied 23g (2x)

Hierna gaan wij zitten
Kyriëgebed
A: Heer kom ons te hulp en wil ons bevrijden en hoor ons lied: Lied 274:1,2,3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Jeremia 23:1- 6
Zingen: Psalm 23: 1, 2, 3
2e Schriftlezing: Marcus 6:30-34
Zingen: Lied 339a:1
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 92: 1, 7, 8
A: Geloofsbelijdenis
Wij geloven met hart en ziel dat de Heer onze God is, de enige. Hij heeft ons bevrijd geen andere
goden zullen wij dienen, geen enkel beeld van de levende zullen wij maken. Wij geloven, dat wij
naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn dat wij in Gods naam zullen leven. Wij geloven, dat de
dag van het Heer heilig is dat allen eerbiedwaardig zijn die ons voorgaan naar het land van de
belofte. Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint dat wij elkaar trouw mogen zijn, zoals God
zich met ons verbonden heeft.
Wij geloven, dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste en eerbiediging van zijn bezit God
welgevallig is.
Dat geloven en belijden wij, voor God en voor elkaar. Amen.
Zingen: Lied 909:1,2,3
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader (klassieke versie)
Collecte
Lied na de inzameling van de gaven: 365: 1
Slotlied 807: 1, 5, 6
Wegzending en zegen (3x Amen)
Zingen: Lied 422:1,2

