Mededelingen
Morgendienst: 11.00 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Geluid: Willem Wubs
Geluid: Jan Otto Schutte
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Heleen de Vries
Elisabeth Eelsing
Marcel Braam
Dian de Jonge
Stijn Schutte
Marcha Braam
Denise Lemmen
Lieke Sterenborg
Mededelingen
Bloemengroet: In verband met startzondag zullen alle 65+ ers vandaag de
bloemen ontvangen. De jeugdclubs en de jeugdvereniging brengen deze na de
middagdienst bij u thuis. Niet thuis? Laat u dit dan weten aan Nanne Davids?
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de jeugd.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jeremia koopt een akker”.
Kopij ‘Het Kompas’: Inleverdatum copy Het Kompas is 11-09-2017 u kunt uw
bijdrage sturen naar kompascgkpekela@gmail.com.
Mededelingen D.V.
Zondag 17 september: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Rozema voor te gaan. Tijdens deze
zondag is fam. N. Davids het gastgezin
Geluid zondag 17 september : Ochtenddienst: Dennis Westra. Middagdienst:
Mark Davids

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Evangelische liedbundel 168 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U voor elke nieuwe dag.
dank U, o God voor al wat leeft,
Dank U dat ik met al mijn zorgen
dank U voor wat ik niet verdiende:
bij U komen mag.
dat U mij vergeeft.
3 Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

4 Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

5 Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6 Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 25: 2 NB
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van Gods liefde
Zingen: ‘Uw Woord is lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
• Schriftlezing: Genesis 1: 25-27 en 2: 7, 18-23
26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten
zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel
de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de
aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht
en over al de dieren die over de aarde kruipen!
7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor
hem maken als iemand tegenover hem.
19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de
lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk
levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.
20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van
het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij
nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij
bracht haar bij Adam.
23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.
• Zingen: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
• Verkondiging: ‘De Helper die weet wat bij je past’
• Zingen: ‘Iedereen is anders’
Iedereen is anders,
Niemand is als jij.
Iedereen is anders,
Jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders,
Dat is nou eenmaal zo.
Iedereen is anders, Okido!
Je bent misschien wat eigenzinnig:
Alleen jouw manier is goed.
Maar je moet goed begrijpen
Dat iemand anders het anders doet!
Want, Iedereen is anders,
Niemand is als jij. Iedereen is anders,
Jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders,
Dat is nou eenmaal zo.
Iedereen is anders, Okido!

God heeft ieder mens geschapen,
Bijzonder en heel speciaal,
Met een uniek karakter
En zo verschillen we allemaal!
Iedereen is anders, Niemand is als jij.
Iedereen is anders,
Jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders,
Dat is nou eenmaal zo.
Iedereen is anders, Okido!

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: NLB 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (staande)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn:
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
Jouw nabij op al je wegen.
bij gevaar, in bange tijden,
Met Zijn raad en troost en zegen
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
•

Zegen

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liturgie Middagdienst
• Voor de dienst: Opwekking 799 – In eeuwigheid
De hemel keek en zweeg.
De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd naar het graf
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
gedragen.
Hij werd voor ons vervloekt,
Een oorlog in het graf:
vergoot voor ons zijn bloed.
de dood werd overmand,
Zo heeft Hij onze straf gedragen.
op eigen grond voorgoed verslagen.
Hij gaf één laatste schreeuw.
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
Refrein:
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
(Refrein 2x)
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
(Refrein 2x)

• Welkom en mededelingen
• Zingen Opwekking 797 – Breng ons samen
Jaag naar de liefde, de vrucht van de
U roept ons samen als kerk van de
Heer,
Geest
die alles gelooft en verdraagt.
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Streef naar de gaven die God aan ons
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
geeft:
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
waar Jezus woont voelt de liefde zich
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
thuis!
liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt.
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
(Refrein)
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

• Stil gebed
• Votum en Groet
• Zingen Opwekking 681 – Hosanna
Ik zie een grote Koning
vol glorie en met vuur omringd;
de aarde beeft, de aarde beeft.
Ik zie Hem in zijn liefde;
onze zonden wast Hij weg.
En ieder zingt en ieder zingt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
(Refrein)

Refrein:
Hosanna, hosanna, )
hosanna in de hoge )2x
Ik zie een generatie
opstaan in gehoorzaamheid,
met puur geloof, met puur geloof.
Ik zie een grote doorbraak,
opgewekt door ons gebed;
we knielen neer, we knielen neer.
(Refrein)
Genees mijn hart en maak mij rein,
ontsluier het geheim
van uw heerlijkheid.
Leer mij hoe ik lief heb, Heer zoals U mij.
Raak mijn hart met wat U raakt,
alles wat ik ben is voor U gemaakt
op mijn weg van aards bestaan
naar eeuwigheid.
(Refrein)
• Gebed
• Schriftlezing: Filemon
• Zingen: Opwekking 653
Kom, o bron van zegeningen, geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen, voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen, met de eng’len rond uw troon,
Want uw naam blijft mij omringen en verlost mij van de dood.
Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis
en uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde, op mijn eigen wegen liep
en Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt!
refrein
Kom, o bron, kom, o God. Kom, geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: kom, o bron van zegening

Kom, o bron, kom, o God. Kom, geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: kom, o bron van zegening
Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, ’t is genade, onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden, wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren, zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet, mijn Heer!
refrein
•

Verkondiging: ‘Nuttig in je (bij)baan’

• Luisterlied Sela- Gebed voor de werkdag
• Dankgebed
• Collecte
• Zingen: Opwekking 770 – Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
•

Geloofsbelijdenis

• Zingen: Gods zegen voor jou (Sela)
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!
• Zegen
• Bij het uitgaan van de dienst
• Opwekking 799 – In eeuwigheid
De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Hij werd voor ons vervloekt,
vergoot voor ons zijn bloed.
Zo heeft Hij onze straf gedragen.
Hij gaf één laatste schreeuw.
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.

De hemel keek en zweeg.
Gods Zoon werd naar het graf
gedragen.
Een oorlog in het graf:
de dood werd overmand,
op eigen grond voorgoed verslagen.

Refrein:
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
(Refrein 2x)
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
(Refrein 2x)

