Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
Mark en Wendy de Bruin en worden weggebracht door Trijnie Braam.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: In verband met de Avondmaalsdienst op 31 januari
wordt de extra collecte voor het onderhoud van de gebouwen een week eerder
gehouden. Volgende week vindt bij de uitgang van de kerk de collecte plaats
voor onderhoud.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “Bruiloft in Kana”
Verhuisbericht: Onze zuster Anneke Brouwer is begin januari verhuist naar
Midwolda. Haar nieuwe adres is Hoofdweg 127, 9681 AC Midwolda. We wensen
haar Gods onmisbare zegen toe op haar nieuwe plek en hopen dat ze zich snel
thuis zal voelen.
Mededelingen D.V.
Zondag 17 januari: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal
voor te gaan. Tijdens deze zondag, 24 januari, is fam. A. Eelsing (Wedderweg)
het gastgezin.
Activiteiten Week van Gebed:
• 17 januari: Avonddienst in de Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela
georganiseerd door het Beraad van Kerken Pekela. Om 19:30.
• 19 januari: Open Kerk om de Heer te zoeken in de stilte en zo rust te vinden bij
Hem. Van 19:00-21:00. 21 januari: Gebedsavond in het gebouw. Van 19:3020:30.
Mannenavond AZC: Vrijdag 22 januari is de maandelijkse mannenavond op het
AZC. We verzamelen om 19:00 op het AZC om van 19:30-21:30 een avond in
relaxte sfeer te hebben met mannen van het AZC die komen. Een potje schaak
of goed gesprek is voor hen al een lichtpunt te midden van hun zorgen. Meer
informatie: Jan Otto Schutte.

Liturgie Zondagochtend 17 januari 2016
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Psalm 146: 1, 3 (OB)
1 Prijs de HEER met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3 Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op den HEER, zijn God.

• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Opwekking 400
Liefde was het, onuitputtelijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• De Wet van God: Lukas 6:27-36, 46-49
• Zingen: Gezang 303:1, 4
1 De ware kerk des Heren,
4 In 't woeden aller tijden
in Hem alleen gegrond,
is nooit het lied verstomd,
geschapen Hem ter ere,
Gods hoede zal ons leiden,
de bruid van zijn verbond,
de volle vrede komt!
dankt aan zijn dood het leven.
Geloven wordt aanschouwen,
Hij is haar Bruidegom.
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
de kerk die zegepraalt.
• Schriftlezing: Handelingen 4:23-31
• Zingen: Psalm 2:1
1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag
de machtigen der wereld spannen samen.

‘t Is tegen het gezag van God den Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
,,komt”, zeggen zij, ,,laat ons hun banden scheuren
tot alle macht in onze handen ligt!”
• Verkondiging:
• Zingen: Psalm 122: 2, 3 DNP
2. Jeruzalem toont mij haar pracht:
dicht staan de huizen bij elkaar.
De stadsmuur vormt onwankelbaar
een teken van Gods trouw en macht.
De stammen komen keer op keer
hun dank betuigen aan de HEER,
die ons van hieruit wil regeren.
Door Davids huis, zijn trouwe knecht,
bestuurt Hij ons naar wet en recht
en leert Hij ons zijn naam te eren.

3. Bid dat de HEER zijn vrede schenkt,
zodat jij, stad, van rust geniet.
Vraag of je muur bescherming biedt
voor wie met liefde aan jou denkt.
Het is voor elk familielid
en voor mijn vrienden dat ik bid
om voorspoed, veiligheid en vrede maar om Gods huis is het vooral
dat ik het goede zoeken zal
voor jou, de mooiste van de steden.

• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Psalm 146: 4, 8 (OB)
4 't Is de HEER, wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit de hoge
ziet, wie op zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.

8 't Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer,
prijs zijn grootheid, loof de HEER!

•

Zegenbede

Middagdienst, ds. A.C. van der Wekken, 14.30 uur
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 70
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.

Heer, onze God,
die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land
met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?

U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil
in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!

• Stil gebed
• Votum / groet
• Zingen: Gezang 328: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om Uw Woord)
1 Here Jezus, om uw woord
2 Ons gevoel en ons verstand
zijn wij hier bijeengekomen.
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Laat in 't hart dat naar U hoort
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
't Goede denken, doen en dichten
hart en ziel en heel ons leven.
moet Gij zelf in ons verrichten.
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
•
•

Gebed voor het Woord
Schriftlezing: Genesis 2: 1 – 7 en Lukas 10: 38 - 42

• Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5 NB
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.
• Verkondiging met als thema Aan Uw voeten, Heer
• Zingen: Opwekking 462 (Aan Uw voeten, Heer)
Refrein:
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maarweer bezig te
zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(Refrein)

Mijn hart verlangt er naar om samen te
zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)
•
•
•

Dank- en voorbeden
Collecte
Zingen: Psalm 25: 2 en 7 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.

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

• We belijden ons geloof
• Zingen: Psalm 36: 3a + 2b NB
Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.
• Zegen, de gemeente beaamt met Gezang 257 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
•

Orgelspel

