Zondag, 2 augustus 2020
Welkom, fijn dat je verbonden bent! Hart voor God en hart voor mensen, daar willen wij voor staan.
Vragen? Stel ze gerust. Bidden? Laat het weten. Want kerk ben je samen. Gezegende dienst!

09:30

Eerste in serie van drie over Nehemia.

Voorganger
Combo

dominee Bart Visser
Mariëlle de Boer en Jacob Hiemstra
(zang), Aron Veninga (gitaar), Richard
Jones (piano)
Jantina de Jong-Fahner

Organist

Uitzending (met beeld) via cgkleeuwarden.nl en ons YouTube
kanaal. Met alleen geluid via kerkdienstgemist.nl

17:00

Online overdenking

Voorganger

dominee Bart Visser

Uitzending via kerkdienstgemist.nl

Welkom en mededelingen
Het leven van Gideon
Moment van Stilte
lied psalm 65: 1 en 2 (DNP)

In drie uitzendingen staan we stil bij het leven van deze
richter/rechter.
Vanuit het niets, als de jongste en kleinste, kwam hij
zomaar in beeld en werd beroemd vanwege zijn
overwinning met misschien wel het kleinste leger ooit.
Het lijkt een leven van Opgaan, blinken en …? Ja, wat dan?
Wat laat deze ‘dappere held’ na?
Daar staan we bij stil in drie podcastuitzendingen.
Vandaag de eerste: Opgaan

Woord van vertrouwen en groet namens God
lied opwekking 734
Kindermoment
lied opwekking 72
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing

Welkom
luisterlied Op bergen en in dalen

Nehemia 1

Verkondiging
◦ orgelsolo opwekking 123
◦ lied
opwekking 411

Gebed
Schriftlezing

Dankgebed en voorbede
met aansluitend opwekking 436

Richteren 6

Overdenking
luisterlied Ik bouw op U

Collecte Mogelijkheid tot doneren voor de algemene

middelen en de diaconie via de CHRCH app of op
rekening nr. NL39 RABO 0127 5553 23 t.n.v. CGK
Leeuwarden
lied gezang 293: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Zegengebed

(staande)
(staande)

We houden onze website up-to-date met het laatste nieuws.
Volg ons ook op Social Media via Facebook, Instagram en YouTube (zoek op cgkleeuwarden)

Gebed- en dankpunten
Onze broeder en zuster Pier en Trijntje Hamstra zijn
vandaag 60 jaar getrouwd. Daar zijn ze met hun
(achter)(klein)kinderen heel dankbaar voor.
Onze broeder Ton van Vegten is 14 juli opgenomen in het
ziekenhuis van Almere in verband met een licht
herseninfarct. De gevolgen lijken mee te vallen en
inmiddels is hij voor revalidatie in Flevoburen, in Almere.
Daar is hij dicht bij zijn zoon Tonny.
Open Doors
Vanaf nu staat elke week een vlog centraal in het
wekelijkse gebedsnieuws. Deze vlog is gekoppeld aan de
gebedskalender die bij het magazine verschijnt.
Gebed wordt gevraagd voor de kerk in Iran. De afgelopen
maanden groeit de kloof tussen bevolking en overheid.
Steeds meer mensen zijn het oneens met de propaganda
van de overheid tegen het Westen. Iraanse christenen
zijn waardevol en hebben een belangrijke rol, dankzij de
Hoop die in hen leeft kunnen zij nu het verschil maken in
hun omgeving.
Wat zou het geweldig zijn als meer en meer moslims de
Here Jezus leren kennen. Bid mee om een wonder.
Christenzijn in Iran is een gevaarlijke zaak. Het gebeurt
regelmatig dat ze worden opgepakt en gevangen
genomen. Bid voor hen die gevangen zitten.

Mededelingen
De verkondiging in de ochtenddienst gaat over Nehemia.
Hij heeft een topfunctie aan het hof in Babel. Met hem
gaat alles goed. Maar dan hoort hij van de situatie van
een deel van zijn volk rondom in het land Israël en
rondom Jeruzalem. Dat zet zijn rustige leven volledig op
de kop.

11-13 september is het weer tijd voor
één van de leukste weekenden van het
jaar: het START-weekend! Een
speciale commissie komt regelmatig bij
elkaar en is bezig een mooi,
coronaproof, programma in elkaar te zetten. Hoe het er
precies uit gaat zien horen we later. Vergeet in ieder
geval niet dit weekend vrij te houden!
Wistjedat Mirjam vanuit Centraal-Azië
eigenlijk naar Nederland had willen
vertrekken voor verlof … maar het
vliegveld was gesloten. Ze heeft daarom
besloten haar verlof uit te stellen tot het najaar,
afhankelijk van hoe de situatie dan is. Je hoort of merkt
het wel!
Donateurs gezocht voor het werk van Hetty en Tjeerd.
Onlangs werd in een ochtenddienst een inkijkje gegeven
in het werk van Hetty en Tjeerd in Zuid-Afrika. Voor een
gezonde financiële basis worden er extra donateurs
gezocht die net zo enthousiast zijn over de bediening van
deze mensen als zijzelf. Wil je donateur worden of heb je
vragen? Neem gerust contact op met Gert Pennings via
pennings.gert@gmail.com

Kidsdienst om 09:00
Iedere zondagmorgen wordt via ons
YouTube kanaal en Facebook pagina een
kidsdienst uitgezonden. Veel kijkplezier!
Het aanloophuis in Leeuwarden wordt in deze periode
ondersteund door giften die binnenkomen via de witte
zuiltjes. Dit belangrijke werk blijven ondersteunen?
Maak een gift over via de chrch app (ga naar collecte en
schuif het balkje op toon alles) of via rekening NL30 INGB
0007 8313 57 t.n.v. diaconie C.G.K. o.v.v. aanloophuis.

De wijken 5, 6, 7 en 8 zijn voor deze dienst uitgenodigd.
Voor de eerste keer in deze coronatijd willen we na de
dienst weer eens gezellig koffiedrinken met z’n allen.
Uiteraard moeten we ons wel houden aan de RIVMrichtlijnen. We hopen op een mooie dienst en goede
ontmoetingen.
Vandaag gaan de bloemen als groet en felicitatie van de
gemeente naar het bruidspaar Westerdijk-Draaisma.

Kopij uiterlijk woensdag voor 20:00 aanleveren naar programma@cgkleeuwarden.nl

