Mededelingen
Bloemengroet: Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar
br. H. Fleurke en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
 Extra collecte: Volgende week zondag is het weer de laatste zondag van de
maand. Bij de uitgang van de kerk zal er dan gecollecteerd worden voor het
onderhoud van de gebouwen
 Zondagsschool: Vanmiddag is er geen zondagsschool i.v.m. de beachparty.
 Inleveren kopij ‘Het Kompas’: Tot en met morgen (maandag 22 juni) kunt u een
stukje inleveren voor het kompas.(kompascgkpekela@gmail.com). Houden de
roostermakers er even rekening mee dat het volgende kompas pas in
september uit komt.
 Vacature 'Verzorgen Koffiedrinken': We zijn voor komend seizoen op zoek naar
enthousiaste gemeenteleden die zich één keer per 8 week, bij meer
aanmeldingen zelfs minder, in zouden willen zetten om het koffiedrinken na de
dienst te verzorgen. Het is gezellig, eenvoudig en dankbaar werk! Er is altijd
extra hulp bij het opruimen en we zijn erg flexibel in de organisatie (ook m.b.t.
het ruilen van diensten etc.). Een tijdje mee draaien? Geef het door aan br. J.C.J.
Woltjer (jetse_woltjer@hotmail.com of 06-30396396).
 Gemeentedag 2015: Gemeentedag 27 juni iedereen is vanaf 12.30 uur welkom
in het gebouw en tussen 13.00 uur en 13.30 uur is het vertrek voor de
fietsroute. Vanaf 16.00 uur is er koffie en thee in het gebouw. Om 17.15 uur
begint het buffet. De kosten voor deze dag zijn voor 16 plus 5,00 euro en voor
kinderen tot 16 jaar 2,50 euro. Inschrijven kan nog tot woensdag 24 juni 18.00
uur. We hopen op een grote opkomst.
Mededelingen D.V.
 Slotzondag 28 juni: Volgende week is het slotzondag. Deze zondag sluiten we
het seizoen als gemeente af. In beide dienst hoopt ds. S.P. Roosendaal ons voor
te gaan. Op deze zondag, 28 juni, is fam. A. Wubs het gastgezin. Voor deze
zondag is een programma opgezet waar we u alleen voor uitnodigen! Let op de
aangepaste tijden.
Het plein achter de kerk zal deze hele zondag autovrij zijn zodat de kinderen buiten
kunnen spelen.
 10.00u-11.00u: Inloop met koffie, thee of ranja
 11.00u-12.15u: Kinderdienst met afscheid zondagsschoolverlaters
 12.15u-12.45u: Tijd voor ontmoeting met koffie, thee of ranja
 12.45u-14.00u: Broodmaaltijd
14.30u-15.45u: Jeugddienst o.l.v. Lifesong


Liturgie morgendienst 21 juni 2015
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Psalm 93: 1 en4 NB
De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
• Moment van stil gebed , votum en groet
• Zingen: Psalm 89: 3 en 4 OB
3 De hemel looft, o HEER, uw wond'ren dag en nacht,
uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht;
daar uw geheiligd volk van uwe trouw mag zingen;
want wie is U gelijk bij al de hemellingen?
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,
wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?
4 God is op 't hoogst geducht in zijner heil'gen raad'
en vrees'lijk boven 't heir, dat om zijn rijkstroon staat.
Wie is als Gij, o HEER, o God der legerscharen,
wie is aan U gelijk? Wie kan U evenaren?
Grootmachtig zijt G' ,o HEER, ja eind'loos in vermogen,
uw onverbreekb're trouw omringt U voor elks ogen.
• Gebed om de heilige Geest
• Lezing van de wet
• Zingen: Psalm 119: 1, en 2 NB
Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen
aan.
De weg der zondaars wordt door hen
gemeden.

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik
vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet
aanschouwde.

• Schriftlezing: 2 Kronieken 18: 1-27
• Zingen: Psalm 43: 1, 3, en 4 O.B.
Geduchte God, hoor mijn gebeden;
strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
van hen, die, vol arglistigheden,
gerechtigheid en trouw vertreden,
opdat mijn ziel Uw naam belij'
en U geheiligd zij.

Zend Heer, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.
• Preeklezing
• Zingen: Psalm 56: 5 en 6
Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn
ellenden
mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt
wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Slotzang: Psalm 138: 2 en 3 NB
Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood,
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer
stoot,
Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
Gij hebt mijn smart verdreven,
uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.
'k Zal voor Gods oog naar zijn bevelen
leven:
zo word' door mij zijn Naam altoos
verheven,
zo word' zijn lof vergroot.

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 43: 3 en 4
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 467: 1 en 4
O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondlooz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Openbaring 2: 12-17
• Zingen: Gez. 465: 1, 4 en 5
1 Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

4 O mocht ik U beminnen
gelijk Gij mij bemint,
laat heilge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijdle glans verblind!

5 U zal ik eeuwig eren,
die eeuwge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

• Verkondiging: ‘De Chirurg en zijn oorlog tegen het compromis’
• Zingen: Gez. 304: 2 en 3
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 223: 1-3
Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
in hemel, aard en lucht.
Voor U knielt mens en engel neer
en satan vreest en vlucht.
Refrein:
Geen and're pleitgrond hebben wij,
niets maakt naast Hem ons vrij.
Het is genoeg, dat Jezus stierf,
ja, stierf voor u en mij.
Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart
vol twijfel, vrees en pijn.
Hij brengt er vreugd' in plaats van smart,
een hemelvreugd' zo rein.
Refrein:

Jezus verbreekt des satans macht,
maakt zondeslaven vrij.
De zwakke zielen geeft Hij kracht,
bedroefden maakt Hij blij.
Refrein:

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opwekking 223: 4 en 5 (staande)
O, zag de wereld slechts als wij
die rijkdom van gena!
In teed're liefde rijk en vrij
slaat Hij zijn scheps'len ga.

Refrein:
Geen and're pleitgrond hebben wij,
niets maakt naast Hem ons vrij.
Het is genoeg, dat Jezus stierf,
ja, stierf voor u en mij.
Tot aan mijn laatste ademtocht
zal 'k zingen Hem ter eer,
die door zijn dood verzoening wrocht,
mijn Heiland en mijn Heer.
•

Zegen

