Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. R. Cannegieter
Gastgezin fam. R. Cannegieter
Geluid: Marcel Braam
Geluid: Jeroen Westra
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Wilma Draijer
Janna Meijer
Geertje Smid
Nicole Volders
Grean Jonker
Yvonne Cannegieter
Annelies Raveling
Marijke Cannegieter
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar zr.
F. Draijer en worden weggebracht door zr. T. Braam.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Kerstlijsten zondagsschool:: In de komende weken kunt u iemand van de
zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een
financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de
kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar, dit jaar 55
stuks).
Kopij ‘Het Kompas’: De uiterste inleverdatum voor uw kopij voor ‘Het Kompas’
is maandag 18 december. U kunt uw bijdrage mailen naar
kompascgkpekela@gmail.com.
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema
van vanmiddag is: “Jona voert zijn opdracht uit.”
Kerstmiddag 55+: Op dondermiddag 21 december vanaf 15.00 uur is er een
gezellige kerstmiddag in ons gebouw. De declamatie wordt verzorgd door de
commissie en de meditatie door onze eigen predikant Peter Roosendaal. Als
afsluiting is er een gezamenlijk broodmaaltijd.
Zondag 24 december: Volgende week zondag, 4e advent, beginnen de diensten
om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst gaat ds. J. Sijtsma voor. In
de middagdienst hoopt ds. A.C. van der Wekken voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 24 december, is fam. A. Wubs het gastgezin.
Geluid zondag 24 december : Ochtenddienst: Joël Langeler. Middagdienst:
Harm Meijer

Liturgie Morgendienst
Het is bijna Kerstfeest, daarom steken we vanmorgen de derde kaars aan. De kaars
wordt vanmorgen aangestoken door Marah Jonker. We horen een korte toelichting van
Stan Drenth.
• Zingen: Projectlied ‘Gehoorzamen aan God’
refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.
coupletten:
God vraagt opnieuw gehoorzaamheid
en nu is Jona wel bereid.
Hij gaat naar Ninevé en leert:
vergeving voor wie zi-ich bekeert.

Zo kwam Gods liefde aan het licht,
voor heel de stad een blij bericht.
Ook wij belijden onze schuld
en zien in Jezus Go-ods geduld.

• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 124: 1, 4 en 5
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 618
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.
Refrein:
U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof…
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 32: 4 NB
Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft".
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezenwie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!
• Schriftlezing: Genesis 49: 1-12 en
Jakob zegent zijn zonen
1 Daarop riep Jakob zijn zonen en zei:
Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend
wat jullie in later tijd overkomen zal.
2Kom bijeen en luister, zonen van Jakob,
luister naar Israël, jullie vader.
3Ruben, jij bent mijn eerstgeborene,
mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid,
de voortreffelijkste in hoogheid
en de voortreffelijkste in sterkte.

4Onstuimig als het water als je bent,
zul je niet de voortreffelijkste zijn,
want je bent het bed van je vader ingeklommen,
en toen heb je het geschonden.
Hij is mijn sponde ingeklommen!
5Simeon en Levi zijn broers,
hun wapens zijn werktuigen van geweld.
6Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen,
en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen;
want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen;
en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden.
7Vervloekt zij hun woede, want die is hevig,
en hun verbolgenheid, want die is hard.
Ik zal hen verdelen over Jakob
en hen verspreiden in Israël.
8Juda, jij bent het,
jou zullen je broers loven!
Je hand zal rusten op de nek van je vijanden;
voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen.
9Juda is een leeuwenwelp;
van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon.
Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd,
als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan?
10De scepter zal van Juda niet wijken
en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten,
totdat Silo komt,
en Hem zullen de volken gehoorzamen.
11Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok
en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok;
hij wast zijn kleren in wijn
en zijn gewaad in druivenbloed.
12Zijn ogen zijn donker door de wijn
en zijn tanden wit door de melk.
• Jesaja 63: 1-6
De dag van de wraak van God
63Wie is Deze Die uit Edom komt,
in helrode kleding uit Bozra,
Die luisterrijk is in Zijn gewaad,

Die voorttrekt in Zijn grote kracht?
Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid,
Die machtig ben om te verlossen.
2Waarom is dat rood aan Uw gewaad,
en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt?
3Ik heb de pers alleen getreden;
er was niemand uit de volken met Mij.
Ik heb hen vertreden in Mijn toorn,
hen vertrapt in Mijn grimmigheid.
Hun bloed is op Mijn kleding gespat,
heel Mijn gewaad heb Ik besmet.
4Want de dag van de wraak was in Mijn hart,
het jaar van Mijn verlosten was gekomen.
5Ik keek rond, maar er was niemand die hielp;
Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde.
Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft,
en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund.
6Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn,
Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid,
Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.
• Zingen: Ps. 69: 9 DNP
Laat mens en dier, wat maar bewegen kan,
de grote naam van God uitbundig prijzen,
want Hij laat Sion uit het puin herrijzen.
Voor Juda’s stad heeft Hij een reddingsplan:
De huizen worden door Hem opgebouwd.
De burgers mogen weer in vrijheid leven.
Hij zal het volk dat vurig van Hem houdt
het land voor altijd als bezitting geven.
• Preektekst: Genesis 49: 11a
11Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok
en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok;
• Verkondiging: ‘de zegen van de Messias’
• Zingen: Ps. 73: 8 en 9 NB
8 Hoe was ik in opstandigheid
dat naar geen doel meer scheen gericht.
een dwaas voor U die wijsheid zijt.
Ik was voor U, die troont in 't licht,
Ik zag geen zin meer in het leven,
een zot, die ziet en niet verstaat,
dat door het kwade scheen omgeven,
een dier, het weet niet waar het gaat.

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Zingende Gezegend 103: 1 en 4 (wijs: Ps. 118) (staande)
Dit is de nacht die vraagt om vreugde
Dan zal het dorre hout weer groeien,
zegent elkaar met vrolijkheid!
heel de woestijn oase zijn,
Laat varen wat voor God niet deugde:
wijnstok en vijgeboom gaan bloeien,
wanhoop en overmoedigheid.
vloeien zal honing, melk en wijn.
Wereld, ten dode opgeschreven,
Dan zal dit kind de koning wezen,
de hemel opent wijd een poort,
de wintervorst te gronde gaan,
zendt u een kind, een duif van vrede
zonden en wonden weg, genezen
zie hoe reeds nu de morgen gloort!
zijn zon, zijn zomer opgestaan!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 181
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog,
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 105: 2 en 4 DNP
2. Vraag naar de HEER en naar zijn daden.
Verwacht voortdurend zijn genade.
Volk door de HEER apart gezet,
zorg dat je op zijn almacht let.
Laat altijd worden doorverteld
hoe wijs Hij vonnis heeft geveld.

maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God
kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert’

4. Aan Izak heeft de HEER gezworen
dat hij altijd bij Hem mocht horen.
Met Jakob deelde Hij zijn plan:
‘Jouw erfenis is Kanaän;
dat land wordt helemaal van jou
als teken van mijn grote trouw.’

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Efeze 1: 1-3,
Afzender, geadresseerden, groet
1Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en
gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:
2genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft
met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
11-14
11In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar
het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op
Christus gevestigd hadden.
13In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van

uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met
de Heilige Geest van de belofte,
14Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof
van Zijn heerlijkheid.
• 1 Petrus 1: 3-5
Afzender, geadresseerden, groet
1Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in
Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de
Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge
genade en vrede voor u vermeerderd worden.
De hoop op de zaligheid
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig
Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door
de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen
bewaard wordt voor u.
5U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die
gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
10-12
10Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die
aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was,
doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van
de heerlijkheid daarna.
12Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u
nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige
Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te
verdiepen.
• Zingen: Ps. 16: 1 en 3 NB
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.
• Verkondiging: ‘Gods erfgenaam’
• Zingen: Zingende Gezegend 94: 2 en 3 (wijs: Ps. 138)
Bewaar het pand u toevertrouwd,
O Geest die ons hebt aangeraakt,
zo puur als goud, een schat op aarde;
ons levend maakt om God te loven,
bewaar het zuiver en bedenk:
het feest begint - Gij overwint,
dit godsgeschenk heeft grote waarde o vuur, o wind, o licht van boven;
meer dan een huis, meer dan een kind
maak onze rijkdom zonneklaar,
hoezeer bemind dat moge wezen;
maak openbaar wat staat geschreven:
meer dan de rijkste ooit bezat
dat God de zijnen toevertrouwt
is deze schat voor wie God vrezen.
veel meer dan goud - het eeuwig leven!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Heel gewoon’
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had het zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als een kind
heel eenvoudig,
door te worden als een kind
heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 72: 9 en 10 OB(staande)
De stedelingen zullen bloeien,
Gelijk het malse kruid.
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien;
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,

Het nageslacht Zijn grootheid zingen,
Zolang het zonlicht schijn',
Hun zal een schat van zegeningen,
In Hem, ten erfdeel zijn.

10.
Dan zal na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom,
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.
•

Zegen

