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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. J. van der Laan en worden weggebracht door zr. T. Braam
Inzameling van de gaven: De eerste collecte 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: “Nicodemus komt bij Jezus”
Adres zr. F. Draijer: Het tijdelijke adres van zuster F. Draijer is: Old Wolde,
Blijhamsterweg 45 kamer 1.19. Wanneer u een bezoekje wilt brengen graag
eerst even bellen met fam. Van der Werf. 0597-646346.
Mededelingen D.V.
Zondag 22 januari : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op
deze zondag , 22 januari, is fam. W. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 22 januari : Ochtenddienst: Jan van der Laan. Middagdienst: Jelle
de Jonge
Week van gebed: Komende week zal de landelijke week van gebed gehouden
worden. Wij zullen hier als kerk ook aan mee doen. Op zondag 15 januari zal in
de middagdienst stil gestaan worden bij gebed. Op 17 januari zal de kerk open
zijn om in de stilte God te zoeken en te bidden. Op 19 januari zal een
gebedsavond zijn in de pastorie.
Jaarfeest 2017: Het jaarfeest staat gepland op 11 maart 2017. De avond begint
om 19.00u tot 22.15u. De zaal is open vanaf 18.30u.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 443: 1
1 Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 443: 2
2 God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit 2 Timotheüs 2: 1-13
Strijd en lijden
2 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.
2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe
mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.
4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het
levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst
aangenomen heeft.
5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de
spelregels niet in acht heeft genomen.
6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.
7 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.

8 Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van
David, overeenkomstig mijn Evangelie.
9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het
Woord van God is niet gebonden.
10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in
Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.
11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook
met Hem leven.
12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij
ons ook verloochenen.
13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.
• Zingen: Ps. 89: 8 DNP
8. ‘Zielsveel hou ik van hem, daar komt geen einde aan.
De trouw die Ik beloofde, blijft altijd bestaan.
Zolang de hemel duurt mag hij mijn volk regeren.
Maar als zijn zonen mij brutaal de rug toekeren,
mijn wet niet onderhouden en zich niet gedragen,
bestraf Ik hen met niet te tellen tegenslagen.’
• Schriftlezing: Lukas 3: 21-22
Johannes doopt Jezus
21En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan
het bidden was, dat de hemel geopend werd,
22en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En
er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn
welbehagen!
• Efeze 1: 5-6
5Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de
Geliefde.
• Zingen: Gez. 250: 1 en 4
1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
•

Preektekst: Lukas 3:22b

4 Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

• Verkondiging: ‘De Geliefde’
• Zingen: Zingende Gezegend 289: 1, 2 en 4 (Wijs: Ps. 119)
Nog nooit heb ik zo'n zoete vrucht
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen. gesmaakt Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt
vrede en vreugde bleven diepe dromen;
zodat er volop licht kan binnenstromen;
God heeft de wereld als een boek gemaakt
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt
maar nooit had ik dat boek ter hand
en zie verbaasd wat mij is overkomen.
genomen
wanneer Hij mij niet zelf had aangeraakt zijn licht doet al mijn knoppen openkomen.
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt,
ik voel zijn adem strelend langs mij strijken.
Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt
doet gij de lange winter van mij wijken?
Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt,
kan mij de hemel werkelijk bereiken!
• Onderwijs over het ambt van ouderling
• Zingen: Ps. 108: 1 OB
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
• Vragen voor de bevestiging
• Bevestiging van broeder Braam
• Gebed en handoplegging
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 625 (staande)

Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.
U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.

Wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde!

wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde!

Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen, in U.

U hebt Uzelf
voor mij gegeven.
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.
En dat ik steeds
terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.
Dat is liefde,
dat is liefde,
dat is liefde!

•

Zegen

U bent liefde,
U bent liefde,
U bent liefde!

Liturgie Middagdienst
• Opwekking 715 - Wat hou ik van huis
Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw
om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans
om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
• Welkom + mededelingen
• Opwekking 765 – Uw vrede vult dit huis
Uw vrede vult dit huis;
En uw liefdeslied
een glimp van heerlijkheid
vervult ons met aanbidding.
daalt in onze harten neer.
Uw Geest getuigt in ons.
Vader, kom, omarm -2xwie naar U verlangt.
Uw Geest daalt op ons leven neer.
-RefreinWij zingen: Abba, Vader,
U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters
en uw liefde laat ons nooit meer los.

Verwelkomd en vernieuwd;
één gemaakt met U,
door het kruis dat ons verzoent.
Het hemelkoor verstilt,
als uw zachte stem
over onze levens zingt.

Uw genadelied
vervult ons nu met dankbaarheid.
Uw Geest getuigt in ons.

-RefreinAbba, Vader,
U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters -2xen uw liefde laat ons nooit meer los.
• Stil gebed + Votum en Groet
• Opwekking 488 – Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Openbaring 14:6 - 15:8
Drie engelen kondigen het oordeel aan
6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige
Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie,
stam, taal en volk.
7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn
oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de
waterbronnen gemaakt heeft.
8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote
stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten
drinken.
9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en
zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is
ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel
voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en
zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het
merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van
God en het geloof in Jezus in acht nemen.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die
in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun
inspanningen, en hun werken volgen met hen.
De graanoogst en de wijnoogst
14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met
op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.
15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op
de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen,
omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.
16 En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

17 En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een
scherpe sikkel.
18 En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het
vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw
scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan
zijn rijp.
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van
de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God.
20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de
wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.
Zeven engelen met de zeven laatste plagen
15 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met
de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen
zijn.
2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het
beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de
glazen zee, met de citers van God.
3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam,
met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God;
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!
4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent
heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar
geworden.
5 En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd
geopend.
6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in
smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.
7 En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de
toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.
8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege
Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de
zeven engelen tot een einde gekomen waren.
• Opwekking 333 – Heer, U bent El elohim
Heer, U bent El Elohim.
Toon mij uw glorie,
Daarom kom ik tot U.
toon mij wie U bent.
Heer, U bent El Elohim,
Toon mij uw glorie.
ik aanbid U.
'k Wil U kennen, Heer
Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.

Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.

Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
'k Wil U kennen, Heer
• Preek: Wie je nu aanbidt, daar zul je naar ruiken!
• Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel

Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
• Dankgebed
• Inzameling van gaven (tijdens de collecte opwekking 789)
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
(Refrein)
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)
• Geloofsbelijdenis
• Opwekking 427 – Maak mij rein voor U
Maak mij rein voor U
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud,
als gelouterd goud;
en zuiver zilver.
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

• Zegen
• Na afloop van de dienst – opwekking 785
Ik bouw op Jezus, anders niet; )
het is zijn bloed dat redding biedt. )
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x
ik steun alleen op Jezus’ Naam. )
Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!
(Refrein 3x)
Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

