2 sept. 2022

Efkes Byprate

Liturgie 4 september

“Aan tafel!”

Voorganger: ds. Jacolien de
Lange
Muzikale begeleiding:
Jochum van der Woude

Aan tafel! Aan tafel!
Eet jij lekker mee?
Heb jij ook zo’n zin in een
feest’lijk diner?
Aan tafel! Aan tafel!
Schuif jij ook aan?
Om samen met Jezus aan tafel
te gaan.

9.00 uur dorpsontbijt in
It Geahûs
10.00 uur dienst buiten
Lied voor de dienst als afsluiting
van de maaltijd, Lied 218 –
“Dank U voor deze nieuwe morgen”
Welkom & Mededelingen
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen, Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal
Gebed
Kinderlied, Aan tafel
Lezing, Jesaja 55: 1-3a, 10-11
Zingen, Lied 23a : 4 – De Heer
is mijn herder
Lezing, Johannes 6: 26-35
Zingen, Lied 653: 2 – Gij zijt
het brood van God gegeven
Koffie met Kletskoppen
Preekje
Zingen, Voor ieder van ons, een
plaats aan de tafel
Pastorale en overige mededelingen
Dankgebed en voorbeden – afgesloten met stil gebed en
Slotlied, LIET 416 – Hear, wês
mei ús oant in oare kear
Zegen
Omdat de kerkdienst buiten
gehouden wordt (bij mooi
weer), is er géén opname/
uitzending van de dienst.
Gerda Veenje-Samplonius (Mr.
Lubwei 14) is opgenomen in Nij
Smellinghe, afdeling A1, kamer
108.
Volgende week zal er in
verband met het dorpsfeest
geen Efkes Byprate
verschijnen.

Snein 18 septimber hawwe
wy in Fryske tsjinst.

Jezus klopt aan: “Doe open
voor Mij.
Ik kom met je eten. Heb jij
nog plaats vrij?”
God geeft Zijn liefde en ’t echte geluk.
Wat een verrassing; dit feest
kan niet stuk!
Aan tafel! Aan tafel! …..
Misschien ken jij God al heel
lang
– of nog niet
Een ding is zeker: ’t is God die
jou ziet!
Wat je ook fout doet; Hij kijkt
naar je uit.
Je mag bij Hem komen,
dus zing nu maar luid:
Aan tafel! Aan tafel! …. (2x)
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De tekst van…
dominee
Jacolien de Lange
Afgelopen maandag
was het exact een
jaar geleden dat ik
als predikant in Garyp
werd bevestigd. Juist die avond
stond er iemand met een klein,
maar mooi cadeau op de
stoep. Een klein stukje daarvan
wil ik met u delen:
LICHT
Licht geeft zicht.
Hij is het Licht.
Hij geeft inzicht,
Doorzicht,
naar Uitzicht.
Blijf ontvankelijk
en afhankelijk.
A.M. Bijlsma

Deze zondag staan er collectebussen om geld te geven
voor de onkosten van de
startzondag.
Daarnaast zijn de standaard
collectedoelen t.w.: diaconie, eigen kerk en eigen
jeugd waarvoor gecollecteerd
wordt bij de uitgang van het
Geahûs.
Het diaconiedeel van deze zondag is bedoeld voor Kerk in
Actie: Nederland - Een thuis
voor jongeren
Jongeren zijn de toekomst van
de kerk! Des te belangrijker
dat zij zich er thuis voelen, dat
ze serieus worden genomen en
dat ze een volwaardige stem
hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom
ontwikkelt Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, materialen
voor jeugdwerkers en andere
vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is
waar kinderen en jongeren
zich gezien en geliefd voelen.

AAN TAFEL!
Het zou erg op prijs worden
gesteld als iedereen die naar de
startzondag komt, een jampot/
flesje met bloemen uit de tuin
mee zou kunnen/willen nemen
voor het liturgisch bloemstuk,
op de tafel van verbinding.
Alvast onze hartelijke dank voor
uw medewerking!
Hendrika, Griet en Rennie

Onze gedachten
zijn bij de
familie van
Minie van de
Voorde - Vos

