
 

 

 Zondag 23 februari 2020               kleur: Groen                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorganger:    ds.  P.K. Pit            
Ouderling van dienst:  mw.Anneke Woudstra 
Diaken van dienst:   mw. Loeky Wester 
Organist:    dhr. Henk Oosterhuis 
Lector:    mw. Loeky Weste 
Muziekcoördinator:   dhr. Henk Oosterhuis 
Kosters:     dhr. en mw. Hamke en Hinke Veenstra 
Beamer:    dhr. Jelle Woudstra 
Kerk TV:    dhr. Fokko Meilof 
m.m.v      Ancora 

Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen 
Drempelgebed 
Zingen    Lied 67: 1 
Openingsverzen uit Psalm 124 en 36               
Vg:      Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: zijn goedheid is hoger dan de hoogste bergen 
Gem: en dieper dan de diepste zee. 
Groet V: Genade en vrede van God onze vader, en van onze Heer Jezus Christus’ 
 Gem : Amen  
Ancora:    Ontferm U Heer 
Zingen Glorialied   Lied 107: 1 en 20  
Gebed om de Geest     
Ancora    “Come Thou Almighty King”             
Schriftlezing    Exodus 21: 18 – 26 en 22: 20 - 26             
Zingen    Psalm 71: 8 en 9 
Preek eerste deel;    “Wraakgevoelens?” Ga zo te werk. 
Zingen    Psalm 71: 11 en 13 
Ancora    “Daar komt een man uit Nazaret”Lied 533 
Schriftlezing    Mattheus 5: 38 - 48 
Preek tweede deel:   “Wraakgevoelens” Een revolutionaire stap verder! 
Ancora     Liefde is licht, opnieuw geboren. Lied: 636  
Zingen     Lied 103c: 1 en 2 Loof de Koning, heel mijn wezen.” 
Dank en voorbeden 
Berichten uit de gemeente  
Zingen  Lied 370: 1, 2 en 3 Vader, die woont in hemels licht. 
Inzameling van de gaven 1ste Diaconie 2de Kerk  ondertussen zingt Ancora: 

Ik danste die morgen toen de schepping begon. Lied 
839. De gemeente zingt het refrein mee. 

Slotlied    Lied 150a: 1, 2, 3 en 4  Geprezen zij God! 
Wegzending en zegen 
Uitgangscollcte:    St.Shaare Zedek z.o.z  
 
 



 

 

Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem  is een pro life ziekenhuis en biedt 
onderdak aan ieder die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen 
behandelt. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en 
voortdurende oorlogsdreiging. Met name de terroristische aanslagen stellen 
specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit ziekenhuis staan 
als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor 
allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Jood, Arabier, Christen, blank, 
bruin of zwart worden geholpen. 
 
De diaconie beveelt deze uitgangscollecte van harte bij U aan. 
 
 
ZONDAG 1 MAART A.S. 
 
Zondag 1 maart is er van alles te doen. 
Het is ZWO zondag, de eredienst zal in het teken staan van “Fryslân foar Rwanda” 
Mineke Datema zal in de dienst vertellen over het nieuwe project:”landbouwprojecten 
van de zendingsdiaconessen”. Na de dienst biedt de creaclub en diaconie u een high 
tea aan, waar Mineke zal vertellen over haar reis naar Rwanda. Na afloop mag u als u 
dat wilt een bijdrage geven. 
 
Deze zondag houden we ook weer de voedselinzamelingsactie voor de voedselbank. 
Wilt u s.v.p. houdbare producten meenemen, zodat we weer een paar kratten vol 
voedsel aan de voedselbank kunnen overhandigen. Ook op maandagmorgen 2 maart 
kunt u nog voedsel inleveren tot half elf. Kunt u tegelijkertijd ook even een kopje koffie 
drinken in het Inloophuis. 
 
Het is de eerste zondag van de lijdenstijd en ook deze keer delen we weer 
spaardoosjes uit, zodat u thuis kunt sparen voor “De Vakantietas”. Deze spaardoosjes 
kunt u op eerste paasdag weer inleveren. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 


