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Efkes Byprate

Liturgie 20 maart

De tekst van…
dominee
Jacolien de Lange

Voorganger: ds. Jacolien de Lange
Organist: Ineke Kooistra
Welkom & Mededelingen
Aanvangslied, Psalm 24: 1 en 2 –
De aarde en haar volheid…
Bemoediging en groet
Zingen, Liet 1010: 1, 3 en 4 – O
Hear, wol frede skinke…
Kindermoment
Video: Soek allereers die Koninkrkyk van God
Gebed om ontferming
Geloofsbelijdenis, Lied 340b
Toelichting op het bloemstuk
Gebed om de Heilige Geest
Lezing, Jesaja 53: 1-11
Zingen, Lied 575: 1 en 2 – Jezus
leven van ons leven
Lezing, Johannes 12:37-50
Zingen, Lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien
Preek
Luisterlied, Sela – hard geslagen,
vastgenageld
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Liet 968, 1, 4 en 5 – De
tsjerke fan ùs Heare
Zegen

Werelddiaconaat
Indonesië - Een betere toekomst voor straatkinderen. In de
Indonesische stad Yogyakarta leven
veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen
om. Ze zoekt de kinderen op en
geeft begeleidingen noodopvang.
Voor kinderen die niet meer op
straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo
kunnen zij hun kinderen voeden,
kleden en naar school laten gaan.
Met uw donatie ondersteunt u het
werk in Indonesië.
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Er waren enkele Grieken…Joh. 12:20
Afgelopen zondag was het dan
zo ver! De eerste catechisatie instuifmiddag. Samen
met de leiding en een groep
van twaalf jongeren tussen de
12 en 17 jaar hebben we een
mooie middag gehad. We begonnen met een inleiding op
het thema: What Would Jesus
Do? En welke keuzes maak jij
in het leven? Wat doe jij als
iemand 50 euro verliest, als er
iemand gepest wordt of als je
de mogelijkheid hebt om een
de antwoorden van een toets
te stelen? Daarna gingen we in
twee groepen uit elkaar en
waren er verschillende onderdelen die de jongeren bij langs
gingen. Samen een quiz doen,
hints en praten over wie Jezus
voor jou is. Samen ontdekken
dat iedereen hier toch ook anders over denkt en dat dit ook
mag. Daarna hebben de jongeren een schildercollage gemaakt en we sloten af met een
broodje knakworst. We kijken
terug op een gezellige en geslaagde middag. De volgende
catechisatie instuifmiddag is
op zondag 10 april. Iedereen
tussen de 12 ent 17 jaar is
welkom!

Kommende nein is der wer
bernetsjerke. It is wer in lange snein. Dizze kear geane wy
wol efkes mei elkoar yn tsjerke en fuort dêrnei nei ús eigen
tsjinst. Wy folgje it programma fan Kind op zondag. Ek
op skoalle wurdt mei dit roaster wurke. Wat is it moai dat
wy sa mei elkoar oplûke nei
Peaske. Lieding: Anna, Marit
en Rienk Jan.

Hoe kijken wij aan tegen
‘vreemdelingen’? Ontvangen wij
hen met open armen, of zijn we
waakzaam en afstandelijk? Valt
het u ook op, dat de Oekraïense
vluchtelingen welkom zijn, terwijl
de afgelopen jaren de klachten
over de ‘vreemdelingen-stroom’
vaak angst opriepen? Hoeveel
mensen kregen – en krijgen op de
Griekse, Italiaanse en Spaanse
kust – te horen: “niet welkom in
ons Europa!” ?!? En vreemdelingen
in de kerk? Hoe reageren wij, als
iemand ‘van buiten’ op zondag de
kerk binnenloopt? Misschien niet
op zijn/haar zondags gekleed?
Misschien zonder automatisch mee
te gaan in onze gewoontes? Misschien wel een Jezus-zoeker? Of
gewoonweg: een zoeker? Ik hoop
dat we dan op Filippus en Andreas
lijken. Dat wij deze mensen ontvangen – met open armen. En dat
wij hen naar Jezus brengen. Over
dat “met open armen” is trouwens
een prachtig lied geschreven door
de schrijvers van gerechtigheid.
Zoek het maar eens op via Youtube!
https://www.youtube.com/watch?
v=JgfYcKyv61Q
Binnenkort worden de nieuwe
paaskaarsen weer besteld. Voor het komende
kerkelijk jaar is de afgebeelde kaars het symbool in de kerk. Wilt u
ook een huispaaskaars
bestellen?
De paaskaars afgebeeld
kost € 22,34.
U kunt de kaarsen bestellen bij Ans Tamminga: anstamminga@hotmail.com of tel.
0623723691
Graag voor 24 maart.
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