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Zondag 31 juli 2022,16e jaargang, nr. 31
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 6e zondag van de zomer.
7e na Trinitatis

Dienst 31 juli 2022
Locatie: Mariakerk
Organist: Wim Dalmaijer

11.00 uur, Voorganger: Drs. Fr. Postema (Krewerd)
Lector: Greetje Lanting

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor
het onderhoud. U bijdrage via Givt of in de kerk. Alvast hartelijk dank.
Dienst 7 augustus 2022
Locatie: Het Anker

Gezamelijke clusterdienst met Uithuizen, Roodeschool, Warffum
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer P. Hoeksema,
Tuinbouwweg 22.
Huwelijk
Op vrijdag 5 augustus a.s gaan Rienko Westerdijk en Shiori Yokoyama trouwen. Om 14.00 uur zullen
zij een zegen vragen over hun huwelijk in Boerderij Westerdijk, Dijkumerweg 2, 9923 TC Garsthuizen.
We wensen hen een hele mooie dag!
Vakantie
Ds. Deddie van Alphen-Ubbens heeft vanaf 30 juli een week vakantie. In dringende gevallen kunt u
contact opnemen met ds. Peter Israël.
Platform Kerk en Aardbeving
Precies tien jaar na de aardbeving van Huizinge willen wij u uitnodigen voor een oecumenische dienst
op 16 augustus 2022 om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Als Platform Kerk en
Aardbeving zullen we in de dienst stilstaan bij erkenning, verbinding en vertrouwen. Meer weten? Kijk
op https://kerkenaardbeving.nl/nieuws/verbindingsdienst-10-jaar-bevingen/

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 31 juli 2022 in de Mariakerk te Uithuizermeeden
Orgelspel
Woord van welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied: 653: 1 + 4
Drempelgebed, Votum en groet
Laten wij ons verootmoedigen.
Wij zingen onze bede om ontferming met de woorden van psalm 33: 8
Woorden van troost en bemoediging. 1 Johannes 3: 18 e.v.
Lied 894: 1 + 4
Schriftlezing: Psalm 33
1 ¶ Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moeten hem loven. 2 Huldig de HEER bij
de klank van de lier, speel voor hem op de tiensnarige harp.
3 Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave. 4 Oprecht is het woord van de
HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar. 5 Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van
de HEER is de aarde vervuld. 6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de
adem van zijn mond het leger der sterren. 7 Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, hij bergt de
oceanen in schatkamers weg. 8 Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld
bewonen hem duchten, 9 want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het. 10 De
HEER doet de plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen, 11 maar het plan van
de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. 12 ¶ Gelukkig het
volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. 13 Uit de hemel ziet de
HEER omlaag en slaat hij de sterveling gade. 14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de
aarde bewonen. 15 Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. 16 Koningen
winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. 17 Van geen nut zijn
paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. 18 Het oog van de HEER
rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw: 19 hij zal hen redden in doodsgevaar, bij
hongersnood zal hij hun leven sparen. 20 Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp
en ons schild. 21 Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. 22 Schenk
ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.
Lied 33: 2 + 7
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 655: 1 + 5
Voorbede,Moment van stilte.... Onze Vader
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng
ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het
koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen
Collecte (bij de uitgang)
Slotlied: 826
Wegzending (gezamenlijk Amen lied 431c)
Orgelspel

