Zondag 6 november Martinkerk 10.00 uur:
Oogstdienst
Achtste zondag van de herfst
Voorganger: ds. Roger Wind
Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer
Diaken: Djoke de Boer, Gerrit van der Schaar
Lector: Hanneke Vlietstra
Organist: Fred Veenstra
1e Rondgangscollecte: kerk
2e Rondgangscollecte: diaconie ziekendienst
Kindernevendienst/Oppas: Keimpe en Corina Pols
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Bram Boekema
Geluid en camera: Jan Eising en Sybe Swart

Klokluider: Derk Boddeüs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------orgelspel
welkom en mededelingen door ouderling van dienst
introïtus lied 63: 1 en 3

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, –
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.
stil gebed, votum en groet
aansteken van de kaars van verbondenheid
kyriëgebed
gloria: liet 214: 1, 2 en 8 (Frysk)
214 It ljocht dat oer de kimen rint

1 It ljocht dat oer de kimen rint,
de sinne dy’t syn wurk begjint,
’t ferheget Him dy’t boppe is

en mear as wa te loovjen is.

2 Oerein dan minske,_omheech it hert
ferdoch dyn dei mei sliepen net,
mar stean as de_ingels foar Him klear,
allike tsjinstber oan de Hear.

8 Lof oan de Heit, it ivich ljocht,
de Soan, yn wa’t elk each Him sjocht,
lof oan de Geast, de leafdegloed,
oan God de eare_en lof foargoed.

inleiding voor de kinderen

zingen: Wij gaan voor even uit elkaar.
gebed bij de opening van de Schriften
eerste lezing Jesaja 1, 18-26 door de lector
lied 92: 3, 7 en 8
Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.
Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.
Zij zullen vruchten dragen / voor ’s Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.

lezing Luc.19, 41-48 door de voorganger
liet 187 (Frysk)
overdenking
orgelspel
lied 718
(pastorale mededelingen)
dank- en voorbeden, stil gebed , Onze Vader (NBV)

collecte en orgelspel
slotlied 423
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
zending en zegen
orgelspel
Bij de uitgang staan bakjes met fruit om te bezorgen bij gemeenteleden.

Zieken in ziekenhuizen of revalidatiecentra:
M.C.L., Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden;
Mw. T. Harmelink-Esselink, Tuinen 38, Afd. U k10
Hospice De Kime, Westhemstraat 46, 8608 BG Sneek;

Dhr. Tj. Westra, Froonackerflat 90

Activiteiten
Maandag 7 november, De Rank, 20.00 uur – 21.30 uur, Wijsheid in letters: een leerhuis over de
rijkdom van de Hebreeuwse letters o.l.v. ds. Sytze Ypma (zie uitgelicht in de activiteitengids).
Vrijdag 11 november, De Rank, 19.00 uur, Tieners in gesprek 12 – 15 jr.
20.15 uur, Tieners in gesprek 16 – 19 jr.

