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Zondag 9 januari
Vandaag zal om 9.30 uur voorgaan mevr. J. Bloem,
Broeksterwâld.
De dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. B. Terlouw, De
Westereen.
De dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2de diaconie.
Geen Kids Connected en geen kinderoppas.

Uit Dorkwerd
Hartelijk dank voor de kerstkaarten en de goede wensen
voor 2022. Ik wens jullie als gemeente een gezegend
nieuwjaar. Familie Blees.
Uit de gemeente
Verhuisbericht: afgelopen week is zr. Annie Wiersma
Dijkstra, van de Bonifatiusstrjitte 9, Wâlterswâld verhuisd
naar Nij Tjaerda 135 9104 KB Damwâld.
We hopen dat Annie zich daar snel thuis mag voelen.
Ze blijft lid van onze gemeente.

Een gezegende zondag toegewenst,
Zondag 16 januari
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. J.Y. van
der Wal, Morra.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan
Ds. H. de Vries, Dokkum.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud.
Geen Kids Connected en geen kinderoppas.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van
onze gemeente naar Aukje Dietje Dijkstra en
Aldert Hietkamp, Hille Veenstrastrjitte 2,
Kollumerzwaag.

Verjaardagen
Op 11 januari is jarig zr. T. Veenstra-Swart, De Sanharst 3,
9113 AT Wâlterswâld
en 12 januari zr. M. Venema-Laverman, Broekloane 22,
9113 AW Wâlterswâld
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we
hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Beamers
Een van de beamers is ter reparatie en helaas niet op tijd
klaar voor de diensten van vandaag. Het gaat om de beamer
links/oostelijk van het orgel (aan de schoolkant). Deze
zondag hebben we daarom de beschikking over één
beamer. Aan u het verzoek hiermee rekening te houden bij
het zoeken naar een zitplaats tijdens de dienst.

Wist u dat ....
het al een poosje mogelijk is om een abonnement te nemen
op de digitale nieuwsbrief. Op de website van onze kerk
staat in het bovenste menu "Nieuwsbrief". Door hier met de
cursor op te gaan staan, opent zich een nieuw menu. Het
bovenste item is "Abonneren op de nieuwsbrief". Door deze
aan te klikken opent zich het aanmeld formulier. Vul hier de
gevraagde gegevens en klik op abonneren. Op de
eerstvolgende zaterdag ontvangt u dan automatisch de
meest recente nieuwsbrief in uw mailbox.

Uitgelicht
Richteren 10-12: EEN VERSCHOPPELING TRAPT OM
ZICH HEEN

Kosteres
Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07
Pastor
Vacant.
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 14 januari 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren
via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ
Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.
Bankrekeningnr. kerk:
NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Johannes 14:27 (NBV21)

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Liturgie zondagmorgen 09-01-2022 Wâlterswâld

Voorganger: Mevrouw Johanna Bloem, Broeksterwâld
Organist:
Fedde de Vries

Lied voor de dienst: NLB 286
Wolkom
Liet 216 Uit nieuwe liedboek (2013):1, 2 en 3
1 Dit is in moarntiid as oait de earste,
’t Liet fan ‘e klyster makket God grut.
Tank foar it sjongen,
tank foar de moarntiid,
Beide ûntspringe nij oan it wurd.

2 Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlijke hôftún, rook fan alear.
Tank foar de beammen,
blommen en fruchten,
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear.

3 Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei.
Priizgje yn ‘e moarntiid
God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.
Stil gebed en groetnis / Klein gloria
Verootmoediging
Lofpsalm
Psalm 138:1, 3 en 4
1 Jo loovje_ik út myn hiele hert,
Dat elk it heart, mei harp en tonge.
‘k Wol by de goaden fan de wrâld
Jo heech bewâld, yn psalmen sjonge.
‘k Sil bûgd nei ’t hillich godsgebou
Jo leafde_en trou, yn ’t liet betinke
Want grut lit Jo, grutmachtich Hear,
Jo namme_en ear’ oer alles blinke

3 Om al Gods gloarje sjonge ja
Him gloarje ta , foar alle folken
De Hear is grut yn hearlikheid
Syn majesteit, giet oer de wolken
Mar God, hoe heech, Hy jout syn treast
Oan de_earme geast, oan ’t dimmem herte,
Mar sjoch fan fierrem ’t grutske dwaan
Fan wa’t yn waan, tsjin Him har sette.

4 Wannear ik gean troch need en nacht,
Dan sil Jo macht, myn libben sparje
Jo trou sil my op ’t deadlik paad
Tsjin fijâns haar en woedzjen warje.
De Hear folbringt Syn wurk oan my,
Hy stiet my by, Syn wurd sil barre,
Jo leafde, God, hâldt ivich stân;
’t wurk fan Jo hân, lit dat net farre!
De Tsien Wurden
Psalm 146:1 en 5
1 Halleluja, lit my sjonge
sjonge hiel myn libben lang.
‘k Wol de Hear mei hert en tonge
Huldigje_yn myn blide sang.
Oant myn lêste sucht fergiet
sjong ik Him myn psalm en liet

5 Ja, ús God is fol ûnferming
Hy jout wees en widdo brea,
nimt de frjemdling yn beskerming,
mar foar kweaden wankt de dea.
Sion, sjong it as alear.
Ivich Kening is de Hear.

Gebed

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Gesang 170:1
1 Master, de minsken, jong en âld,
komme út stegen en strjitten.
Sjoch, dy’t Jo sykje_oer hiel de wrâld,
geane Jo skruten temjitte.
Want yn’e nacht of op ‘e dei,
ienkear, o Master, wiis in wei,
as wy dy sels net mear witte.
Schriftlêzing: Hebreeërs 12:1-13
Wês trou
1Wy hawwe sa’n macht getugen om ús hinne. Dêrom moatte wy alles dat ús hinderet, ôflizze, benammen de sûnde dêr’t wy
sa maklik yn fertiisd reitsje, en dan mei stânfêstens de baan dy’t foar ús leit, útrinne. 2Hâld Jezus yn it each, dy’t ús liedt en ta
de folsleinens bringt op ’e wei fan it leauwen. De freugde lei foar Him, mar ynpleats hat Er it krús op Him nommen en dy
skande net teld en hat dan ek sit nommen oan ’e rjochterhân fan ’e troan fan God. 3Tink dan oan Him, dy’t safolle tsjinstân fan
’e sûnders ferneare woe. Jimme moatte de moedfearren net hingje litte en gjin belies jaan. 4Jimme hawwe yn jimme striid tsjin
’e sûnde noch net sa fochten, dat it bloed der nei gong. 5En it is jimme fergetten hoe’t God jimme oantreastget en tsjin jim as
syn bern seit: Myn soan, gean net licht oer de tucht fan de Hear hinne, mar lit ek as Er jimme straft, de moedfearren net
hingje. 6Want de Hear straft wa’t Er leafhat, Hy kastijt elk dy’t Er as soan oannimt. 7Jimme moatte dit as straf ta jimme bêst
drage: God behannelet jimme as syn bern. Want is der wol ien soan dy’t noait straft wurdt troch syn heit? 8Alle bern krije har
part oan straf. As jimme net straft wurde, dan binne jimme oérwinnelingen en gjin echte bern. 9Sa net: as ús ierdske heiten ús
straften, woenen wy wol om lyk. Sille wy ús dan net nammerste mear deljaan ûnder de Heit fan alle libben en sa it libben
winne? 10Want sy hawwe ús in koart skoftke ûnder de tucht hân en dat dienen se nei har bêste witten, mar Hy docht it ta ús
bêst, dat wy diel krije soenen oan syn hilligens. 11No sit it mei straf sa: op it stuit dat jo straft wurde, is dat lang net noflik,
earder fertrietlik. Mar as jo dêrtroch foarme binne, jout dat op ’en doer libben yn frede en gerjochtichheid. 12Dêrom: stek de
sleauwe hannen út en set de sloppe knibbels rjocht, 13hâld de rjochte paden, dat it kreupele net út it potsje rekket, mar al sa
leaf better makke wurdt.
Gesang 169:1 en 6
1 Kom, sjong de Hear mei siel en sin,
lit sang mei sang him minge,
want God joech ús fan ’t oanbegjin
oeribel kostbre dingen.
Hy rôp ús ta Syn wûnder ljocht,
Syn kréatuer hat Hy betocht
Troch kleare heil te bringen.

6 Sjong dan de Hear mei siel en sin,
Gods lof leit op ús tongen.
Hy makke tús in nij begjin,
hoe’t wy oan ’t kweade hongen.
Hy rôp út neare nacht en dea
ús nei syn rizend moarntydsrea
Wy ha Syn heil ûntfongen.

Oertinking
Gesang 297:1 en 2
1 Ienkear oerwint dochs de genede,
ienkear wurdt alles klear en ljocht.
Dan bin wy feilich yn Gods frede,
dan is de lêste striid folbrocht,
as hiel de wrâld yn ljochtskyndei
Gods wûnderwurk oanskôgje mei

2 O, wat in feest wurdt dat op ierde,
as ider folk Him eigen is;
dan sil gjin macht fan Him ús skiede
dan komt it heil dat ivich is.
Gjin dea en gjin ferdjerren mear
wy bin syn folk, Hy is ús Hear.

Dankgebed
Slotliet

lied 416 uit Nieuw Liedboek (2013):1, 2, 3 en 4

1 Hear wêz mei ús oant in oare kear
wol oant wersjen oer ús weitsje
lit gjin kwea ús rigen reitsje
Hear wêz mei ús oant in oare kear.

2 Hear, wês mei ús oant in oare kear,
Wol ús mei Jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear

3 Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol de wegen foar ús slochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear

4 Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne
Hear, wês mei ús oant in oare kear

Segen

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

MIDDAGDIENST 9 JANUARI 2022
Gereformeerde Kerk Driezum Wâlterswâld
Thema: 'DEEL JE BEZIT'

Voorganger: Ds. B. Terlouw, De Westereen
Organist:
Fedde de Vries
Zingen voor de dienst: ELB 233:1-3
Welkom
OPENINGSLIED: Psalm 62:1, 6 Mijn ziel is stil
Stil gebed// Votum en Groet
LIED: Klein Gloria
Gebed om verlichting met de HG
LIED: Psalm 119:13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet
Schriftlezing:
1 Tim. 6:6-10 en 17-21 (Bijbel in Gewone Taal)
6Het geloof brengt inderdaad grote rijkdom voor iedereen die tevreden is. 7Toen we op de wereld kwamen, hadden we niets
bij ons. En als we de wereld verlaten, kunnen we ook niets meenemen. 8We hebben eten en kleren. Laten we daar tevreden
mee zijn. 9Mensen die rijk willen worden, laten zich verleiden om slechte dingen te doen. Met hun dwaze en verkeerde
verlangens brengen ze zichzelf in gevaar. Het loopt verkeerd met hen af, ze verliezen uiteindelijk hun leven. 10Het verlangen
naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Sommige christenen wilden zo graag rijk worden, dat ze het geloof
kwijtgeraakt zijn. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen.
17Vertel de rijke mensen van deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Ze moeten niet vertrouwen op rijkdom, want die kun je
makkelijk verliezen. Ze moeten vertrouwen op God. Hij geeft ons meer dan genoeg om van te genieten. 18Vertel de rijke
mensen ook dat ze zo veel mogelijk goede daden moeten doen. En dat ze hun bezit moeten delen met anderen.
19Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst. Want zo zorgen ze ervoor dat ze het eeuwige leven krijgen. 20Beste Timoteüs,
verdedig de juiste uitleg van het goede nieuws, die ik je geleerd heb. Pas op voor de valse leraren en voor alle praatjes
waarmee ze God beledigen. Zij noemen het kennis, maar het is onzin. 21De mensen die zulke dingen beweren, zijn hun
geloof kwijtgeraakt. Ik wens je toe dat de Heer goed is voor jullie allemaal.
2 Cor. 9:6 – 10 (Bijbel in Gewone Taal)
6Denk eraan: Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. 7Iedereen moet
voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van
mensen die met vreugde geven. 8God heeft de macht om jullie al het goede te schenken. Hij kan jullie alles geven wat je
nodig hebt. Zelfs zo veel dat jullie altijd meer dan genoeg hebben, en veel overhouden om andere mensen te steunen. 9Zo
staat het ook in de heilige boeken: «Ze geven veel aan arme mensen. Altijd blijven ze het goede doen. » 10Het is God die
zorgt voor zaad om te zaaien en brood om te eten. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie meer dan genoeg hebben. En dat jullie
steeds meer goeddoen voor anderen.
LIED: Gezang 441:4,5, 12 Wie eens ten hemel schouwden
Schriftlezing: bloemlezing van Bijbelteksten over bezit, geld en geven
LIED: Gezang 47:1, 2 Jezus die langs het water liep
Uitleg en verkondiging
LIED (= gebed!): Gezang 473:1,4,10 Neem mijn leven …
Geloofsbelijdenis: NGB-artikel 36 (gedeeltelijk)
LIED: Gezang 456:3 Amen, amen
Pastorale mededelingen/ Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de collecte
SLOTLIED: Nieuwe LB Gezang 416:1,2,3 Ga met God
Wegzending en Zegen (gezongen AMEN)

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

