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Dienst
Organist
Collecte

zondag 2 mei 2021

: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
: Dhr. J. vd Woude
: 1e Diaconie 2e Kerk

Voorganger
Lector

: ds. W.L. de Jong
: Mw. S. Meindertsma

Liturgie
Op deze 5e zondag van Pasen, lezen we over de wijnstok en de ranken.
Jezus’ leven en geloofskracht moet in ons stromen en ons opwekken.
De liederen worden ten gehore gebracht door zangeres Tineke Iedema samen met
Joop v.d. Woude op het orgel.
Welkom en stilte
Lied 139: 1, 2 en 7
Bemoediging en groet,
Gebed om ontferming
Lied 885: “Groot is uw trouw o Heer”, beide verzen
Gebed
Lezing Deutronomium 4:32-40
Intermezzo psalm 78
Lezing Johannes 15:1-8
- Lied 653: 1, 5 en 7 “U kennen, uit en tot U leven”,
Verkondiging
- Lied 791: "Liefde eenmaal uitgesproken”, alle 6 verzen.
Gebeden, afgesloten met Onze Vader.
- Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn.”
Zegen, amen.

Tekst ter bemoediging
Psalm 115:12-13, 17-18
De HEER gedenkt en zegent ons,
zegenen zal Hij het volk van
Israël,
zegenen het huis van Aäron,
zegenen wie de HEER vrezen,
van klein tot groot.
Niet de doden loven de HEER,
niet wie zijn afgedaald in de
stilte,
wij zijn het, wij zegenen de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.
Halleluja!

Uit de gemeente:
Jetze Boersma, Fliet 28, heeft vorig weekend een hersenoperatie ondergaan en is dinsdag weer thuisgekomen.
Het gaat naar omstandigheden goed met hem. We wensen hem en alle zieken veel sterkte en zegen toe.

Doopgedachtenisdienst 9 mei
Vanwege de lockdown, konden we in januari geen doopgedachtenisdienst houden.
In een dergelijke dienst worden de dopelingen van het afgelopen jaar en hun ouders
uitgenodigd,
om te herdenken en nog eens stil te staan bij de betekenis van de doop.
We willen deze doopgedachtenisdienst nu in mei houden, in de ochtenddienst van 9 mei.
We herdenken dan de doop van Wende Koning, Alle Jan Reitsma en Elizabet Wiegersma.

Bloemengroet:
Dhr. J. Boersma

Bezorger :
Mw. S. Meindertsma

Fliet 28

Dhr. H. Wijma
Achterwei 13, Damwâld

Mw. C. Braaksma

Dienst volgende week
Zondag 9 mei
Om 9.30 uur
In de Alexanderkerk
Voorganger is
Ds. W.L. de Jong
De collecte is voor
Kerk in actie en Kerk
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