Mededelingen








Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, 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 bestemd voor de kerkelijke kassen
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Daniël aan het Babylonische hof ”.
Mannenconferentie: Mannen meld je aan voor de mannenconferentie van 16
en 17 oktober in Mussel met als thema 'Jezus ontmoeten' (info bij Bram Koerts).
Worstenactie: In oktober is er weer een worstenactie. U kunt uw bestelling
opschrijven op de flap-over in de ontmoetingshal of bestellen bij Klasina Wubs
en Jan Schutte. Het vleespakket bestaat uit: 1 kilo leverworst, 3 droge worsten
en 3 verse worsten. Het pakket kost €20,-.
Dagboekjes 2016: Er kunnen weer Christelijke dagboekjes besteld worden. Dit
jaar kunt u kiezen uit ‘Goede moed’ of om ‘Lichtstralen uit het Woord’. De
inschrijflijst ligt in de ontmoetingshal, van harte aanbevolen!

Mededelingen D.V.
 Zondag 18 oktober: Volgende week zondag zijn de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). In beide diensten hoopt ds. J. Sijtsma voor te gaan.
Tijdens deze zondag, 18 oktober, is fam. S. Hillenga het gastgezin.
Kledingbeurs: Op 21 november wordt er net als vorig jaar een gratis kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd in ons gebouw. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk
kleren (nog in goede staat, gewassen en liefst op maat gesorteerd) nodig én speelgoed.
Mocht u kleren of speelgoed liggen hebben, dan willen we dit graag gebruiken op deze
beurs. Meer informatie rond de kledingbeurs volgt of anders kunt u contact opnemen
met uw diaconie

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 221: 1 en 2
1 Wees gegroet, gij eersteling der
dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel
verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvree!

2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes
uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons
duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 315
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Zingende Gezegend 95: 1 (Melodie: Ps. 92)
Een grote hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al zijn liefde.
Hij heeft zichzelf gegeven,
Hij plengt zijn eigen bloed;
gelooft het vast, houdt moed;
zijn dood belooft u leven!
•
•

Schriftlezing: Leviticus 13: 45-46; 14: 1-9 +18 en Mattheüs 8: 1-4
Zingen: Ps. 51: 4 OB

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen,
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.
• Tekst voor de verkondiging:
‘Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten
vliegen’. (Leviticus 14: 7b)
• Verkondiging: ‘Ben je vogelvrij of zo vrij als een vogel?’
• Zingen: Ps. 124: 3 en 4
3 Lof Hem die ons ter dood niet
4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
overgaf,
Die voor de vrijheid waakt, het is de
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf.
Heer.
De vogelaar, die ons geen vrede liet,
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
wou toeslaan, maar zijn strik viel van
Ons heil is in de naam van God de Heer,
ons af;
die God, die d' aard en hemel heeft
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.
gemaakt.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 426: 2 (staande)
2 Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 107: 1
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 217: 1, 2 en 4 (Wijs: Ps. 116)
God zij geloofd! Hier zijn wij in zijn
Hier is de Schrift geopend neergelegd,
naam,
hier is het boek dat vol is van Gods
dit is zijn huis, Hem willen wij
daden,
aanbidden.
hier klinkt zijn stem, zijn oordeel, zijn
De hemel stelt een tafel in ons midden,
genade,
de Vader wenkt, Hij roept ons hier
hier zingt een lied de lof Hem
tezaam.
toegezegd.
Hier zal voldoende brood voorhanden zijn,
hier wordt de wijn in stromen ons geschonken.
Vier hier de bruiloft, word van vreugde dronken!
De gastheer schenkt de allerbeste wijn.
• Gebed om de Heilige Geest
• Luisterlied: ‘Die onse Vader’
Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die
aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,

soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en
die krag
en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen

• Schriftlezing: Deuteronomium 8
• Zingen: Ps. 65: 2 en 5
Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

• Verkondiging: ‘Het visserspensioen’
• Zingen: Gez. 429
1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
•
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen in de dienst
Kinderlied: ‘God kent jou vanaf het begin’

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 5 (Gebed des Heeren): 5 en 9 (staande)
5 Geef heden ons ons daag'lijks brood;
9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER',
Betoon Uw trouwe zorg in nood:
Uw is de kracht, Uw is al d' eer!
Gij weet, wat elk op aard' behoev'.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Dat ons dan geen gebrek bedroev';
Die in Uw Zoon verhoring gunt,
Dat nooit Uw zegen van ons wijk';
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
Die maakt alleen ons blijd' en rijk.
U zij de lof in eeuwigheid.
• Zegen

