6 mei 2022

Liturgie 8 mei
Voorganger: dominee Jacolien
de Lange
Organist: Anne de Vries-Sibma
Orgelspel voor de dienst: Fantasie van Vaderlandse liederen
Welkom & Mededelingen
Introductie op de dienst
Aanvangspsalm 23: 1, 2 en 3 –
DNB
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen, Liet 216 – Dit is in
moarntiid as oait de earste
Leefregel
Gebed om ontferming
Loflied, Psalm 150a - Geprezen
zij God!
Kindermoment/Berneferske
Gebed bij de opening van het
Woord
Schriftlezing, Numeri 27:12-23
Zingen, Psalm 100: 1, 2, 3 -DNB
Lezing, Openbaring 7: 9-17
Zingen, Lied 726: 1, 3 en 6 Hoor een heilig koor van stemmen
Preek
Zingen, Lied 654: 1, 2, 4 en 5
Pastorale mededelingen
Moment van gedachtenis. Wij
luisteren naar: “It hert fan myn
gefoel”
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied, Lied 653: 1, 6 en 7 -U
kennen, uit en tot U leven
Zingen, Liet 415: 1 en 2 – “Nim
ús in Jo hoede”
Zegen
Zingen, Liet 415: 3
Na de dienst, Wilhelmus: 1 en 6

Om privacy redenen worden
persoonlijke gegevens niet op
de website vermeld.

Efkes Byprate
De tekst van…
kerk. werker Johanna Bloem
Ester 5:1-8
Op het moment
van schrijven
hangt de vlag
hoog in top. Gisteren, 4 mei,
dachten we aan
alle mensen die hun leven
gaven voor medemensen. En
vandaag vieren dat er mensen
waren (en zijn) die met gevaar
voor eigen leven opkwamen
voor anderen. We horen dat
nog in verhalen van pake of
beppe of zien dat in de vele
oorlogsfilms die op dit moment
op tv voorbijkomen. Het geeft
dit jaar wel een heel dubbel
gevoel nu wij medemensen
opvangen die door oorlogsgeweld niet meer in hun eigen
land kunnen wonen. Gisteren
gedenken en vandaag vieren is
daarom ook belangrijk om te
blijven doen. Daarnaast
natuurlijk de hoop dat iedereen
die op de vlucht is ook snel
een moment krijgt om zijn/
haar bevrijding te kunnen
vieren.
Ook koning Ester zet haar
angst opzij nu zij weet dat
haar volk in gevaar is. Eerst
wacht zij af maar dan moet zij
om haar volk te redden aangeven dat zij een joodse vrouw
is. Zij denkt niet alleen aan
haarzelf maar vraagt om recht
voor haar volk.
Vandaag vieren we Bevrijdingsdag, omdat er gelukkig
ook voor ons volk mensen
opstonden die opkwamen voor
anderen. Die met gevaar voor
eigen leven, joden naar onderduikadressen brachten, die
kinderen weg smokkelden, die
zich bleven verzetten. En nog
steeds worden mensen geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Nr.111

Om op te komen voor wie geen
recht meer heeft. Voor die
medemens die zelf geen uitkomst ziet. Omdat dit niet een
feest voor één dag is maar een
feest moet zijn voor álle dagen.
Daarom mogen we dit aandacht
geven op alle dagen.
Opkomen voor mensen die dat
niet meer zelf kunnen, is niet
alleen hen redden, maar ook
helen en troosten. En die ander
de mogelijkheid geven om
veilig te leven en zich geborgen
te voelen. Geborgen in Gods
onmetelijke liefde en vrijheid.
Als koningin Ester haar angst
opzij zet en de moed vindt om
te spreken schept ze ademruimte voor haar volk. Zou dat
geloven zijn, ademruimte
scheppen, vertrouwen dat Gods
liefde verder reikt dan elke
menselijke grens en vol
verwachting uitzien naar een
rijk van vrede?
Ik vermoed met Ester van wel.
De collecte deze zondag is
bestemd voor de diaconie,
eigen kerk en eigen jeugd.
De diaconie gelden worden
ingezet voor incidentele hulpaanvragen. Overige donatie
mogelijkheden voor de
wekelijkse collecten:
- via bankoverschrijving naar
rek. NL12 RABO 0362 7777 05
van de diaconie
- via de collectebus bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp

Koffie-uurtje
Op 12 mei om 9.30 uur, in de
grote zaal achter de
Andreastsjerke.
Van harte welkom voor koffie,
thee, en een goed gesprek.
Thema: Meimaand, bloeimaand.
Waar bloeit u van op?
Leiding: Ds. Jacolien

Een verlate Paasgroet van onze partnergemeente Premnitz, voorgelezen door ds.J.de
Lange in de zendingsdienst van 1 mei.
Lieve zusters en broeders,
de coronatijd heeft veel veranderd. Mensen zijn
moe geworden, mensen zijn ouder
geworden. Scheiding en afstand werden ‘gewoon’.
We leven in een gebrekkige, zieke wereld vol
onvrede, geweld en leugens.
Des te meer hebben wij de boodschap van Pasen nodig. De boodschap van de opgestane
Christus. De boodschap van overwinning over
angst, dood en scheiding. De liefde van God,
de Geest der waarheid wil onze harten vervullen en bevrijden tot nieuwe en levendige mensen in een nieuwe wereld van vrede, gerechtigheid en waarheid. De engel bij het lege graf
zegt de vrouwen en mannen, dat zij zich op
weg moeten begeven, weg van de graven van
het verleden en de doden, op weg naar de Levende, op de weg van een nieuw leven, naar
de nieuwe komende
wereld. “Hij zal u tegemoetkomen.” Deze belofte zal ons vergezellen
als christenen in de plaats en het land waarin
wij leven, onze kerkdiensten vieren, het dagelijkse leven met elkaar delen en wij samen van
de troost en de hoop leven, die in de Paasboodschap bekend wordt gemaakt. De engel
deelt met ons de vreugdevolle belofte én de
tegenwoordigheid van de opgestane Christus.
De Heer is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan!
Met een hartelijke groet vanuit de gemeente in
Premnitz, Döberitz en Mögelin.

Lasergamen 29 april

Op 29 april heeft de jeugd van VO 1 t/m VO 4
gelasergamed op het onderbouwplein van CBS de
Wrâldpoarte. Spanning en sensatie en volop actie!
De avond hebben we onder het genot van een
broodje hamburger afgesloten in de soos. We kijken weer terug op een geslaagde avond!
U kunt uw kopij voor Efkes
Byprate sturen naar:
anja.t.kalverboer@gmail.com
en
douwetamminga@kpnmail.nl
Foto’s zijn ook welkom.
Voor verdere info:
06-24348418

