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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar A.J. Wieske
en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de maand. Bij de
uitgang zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de gebouwen
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jona en de wonderboom.”
1e Kerstdag: Morgen vieren we Kerst. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P.
Roosendaal voor te gaan. Deze dienst begint om 09.30 uur. Tijdens de middagdienst zal
de zondagsschool de dienst verzorgen. Spreker zal zijn ds. S.P. Roosendaal. Deze dienst
begint om 14.00 uur. Het gastgezin is fam. H. Braam.
2e Kerstdag: Op 2e Kerstdag zal er een gezamenlijke dienst gehouden worden in de
Hervormde kerk. Deze dienst begint om 10.00 uur.
Gebedsuur: Op 28 december zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur van de kerk
plaatsvinden in Champ Clark. Als u of jij gebedspunten heeft, geef dat dan gerust door
aan Bram Koerts of Martha Raveling. We bidden graag voor u, jou of voor je
gebedspunt.
Zondag 31 december: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 31 december, is fam. N. Davids het gastgezin.
Geluid zondag 31 december : Ochtenddienst: Joël Langeler. Middagdienst: Harm Meijer
Vrouwenochtend: Op woensdag 20 december willen we graag de oudere dames (40 tot
100 jaar) uitnodigen voor de vrouwenochtend. We willen deze ochtend, als jonge
moeders, met jullie spreken over (geloofs)opvoeden en onze rol als moeder. De ochtend
is van half 10 tot half 12 in het gebouw. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt bij Wilma
Draijer.

Liturgie Ochtenddienst
Het is bijna Kerstfeest, daarom steken we vanmorgen de vierde kaars aan.
Projectlied
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:
Een wonderboom wil Jona wel,
maar kijk, wat reageert hij fel
als hij van Gods genade hoort
voor heel de stad, die was ontspoord.

Gods liefde uit zich overal,
dat kon je zien in Ninevé,
maar meer nog in die kleine stal
van Bethlehem, ga met ons mee.

• Welkom + Mededelingen:
• Zingen: Psalm 5:1, 3, 7
1 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
Vroeg in de morgen kom ik, Heer,
en leg mijn noden voor U neer.
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken:
ik wacht uw teken!

3 Ik zal mij naar uw Huis begeven.
Door uwe goedertierenheid
word ik uw tempel ingeleid,
en buig mij, Koning van mijn leven,
in vrees en beven.

7 Want Gij vervult wat Gij beloofde,
die vromen met uw zegen dekt:
o Heer, uw sterke vrede strekt
tot schild en schutse voor de hoofden
van die geloofden.
• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Gezang 124:1, 2, 3, 4, 5
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duistenis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

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.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Woorden van God:
• Zingen: Psalm 18:1, 5
Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in
gevaren,
mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

God boog zich neer, zijn hand heeft mij
gevonden
toen mij de waat'ren aan de lippen stonden.
Hij redde mij, toen 's vijands overmacht
mij totterdood in d' engte had gebracht.
Te kwader ure traden zij mij tegen,
maar God geleidde mij op goede wegen,
maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd.
Hij is het die in liefde mij behoudt.

• Schriftlezing: Psalm 3
Morgenlied
3Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders;
velen staan tegen mij op.
3Velen zeggen van mijn ziel:
Hij heeft geen heil bij God. Sela
4U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
5Met mijn stem riep ik tot de HEERE,
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela
6Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte,
want de HEERE ondersteunde mij.
7Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk,
die zich aan alle kanten tegen mij opstellen.
8Sta op, HEERE,
verlos mij, mijn God,
want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen,
de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken.
9Het heil is van de HEERE;
Uw zegen is over Uw volk. Sela
• Zingen: Psalm 6:1, 2, 3
1 Heer, toon mij uw genade,
straf mij niet naar mijn daden,
ik was in kwaad verblind.

Komt mij uw hand kastijden,
sla mij met medelijden
als uw weerspannig kind.

2 Ik word verteerd door vrezen,
o Heer, kom mij genezen,
mijn hart is droef en bang.
Hoe lang al zijn de nachten
één luisteren en wachten?
Ach Here, tot hoe lang?

3 Keer weder, red mijn leven!
Wil mij toch uitkomst geven:
uw goedheid is zeer groot.
Want wie kan U gedenken,
wie kan U ere schenken
in ‘t donker van de dood?

• Verkondiging: ‘Schild om mij heen’
• Zingen: Psalm 3:1, 2 (DNP)
1. Mijn God, de vijand staat
met man en macht paraat
om tegen mij te strijden.
Er wordt met mij gespot:
‘Hij krijgt geen hulp van God.’
Toch zult U mij bevrijden.
U bent mijn schild, mijn eer.
U richt mij op wanneer
mijn krachten het begeven.
Vanuit Jeruzalem
beantwoordt U mijn stem,
U waakt over mijn leven.

2. Ik sliep gerust vannacht:
de HEER heeft nieuwe kracht
voor deze dag gegeven.
Ik vrees de massa niet
die mij als mikpunt ziet,
want Hij beschermt mijn leven.
Sta op, mijn God en raak
mijn vijand op de kaak,
verbrijzel al zijn tanden.
Uw heil beslist de strijd.
Verlos ons, HEER en spreid
uw zegenende handen.

• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Opwekking 124
ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
•

Zegenbede

ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
in ‘t laatste uur
zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Zingen: Gezang 118: 1 en 2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Verlos mij van mijn bange pijn!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Zie, heel mijn hart staat voor U open
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Blijf in uw liefde mij bewaren,
verkwik mij met uw heilge gloed.
waar om mij heen de wereld woedt.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O, mocht ik uwe troost ervaren:
o zon van liefde, mijn gemoed!
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
• Stil gebed
• Votum / groet
• Zingen: Psalm 98: 3 en 4 NB
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

• Gebed
• Schriftlezing: Zacharia 9: 1 – 10
Bestraffing voor de omringende volken
9Een last, het woord van de HEERE in het land Chadrach. Damascus zal zijn rustplaats zijn, want
de HEERE heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël,
2en ook voor Hamath, dat eraan grenst, en voor Tyrus en Sidon, al zijn zij nog zo wijs.
3Tyrus heeft voor zichzelf een vesting wal gebouwd, zilver opgehoopt als stof, en bewerkt goud
als slijk op straat.
4Zie, de Heere zal het in bezit nemen, Hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door vuur
verteerd worden.
5Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat
zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond
zijn.
6De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien.
7Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook
híj zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda, en Ekron als een Jebusiet.
8Ik zal Mij als een wacht rond Mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt,
zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb Ik het immers met eigen ogen gezien!
De Koning van Sion komt
9Verheug u zeer, dochter van Sion!
Juich, dochter van Jeruzalem!

Zie, uw Koning zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen,
en de paarden uit Jeruzalem.
De strijdboog zal weggenomen worden.
Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken.
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.
• Zingen: Gezang 42: 1, 2 en 3 (Verheug u, gij dochter van Sion)
Verheug u, gij dochter van Sion,
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
Hij zal u regeren
het rijk gaat beginnen,
met God en met ere.
de zalige tijden,
De wagens, de paarden,
Hij komt ons bevrijden
de wapens, de zwaarden,
rechtvaardig, zachtmoedig,
krijgszuchtige plannen,
de aarde zal spoedig
Hij zal ze verbannen,
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
de Heer heeft het heden gezegd.
het is van te voren voorzegd.
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
• Tekstafkondiging: Zacharia 9: 9
• Verkondiging
• Zingen: Gezang 127: 1, 6 en 7 (Gaat, stillen in den lande)
1 Gaat, stillen in den lande,
6 Gaat uit met snelle schreden
uw Koning tegemoet,
uw Koning tegemoet.
de intocht is ophanden
Daar komt Hij aangereden,
van Hem die wondren doet.
rechtvaardig, schoon en goed!
Gij die de Heer verwacht,
Komt nu van overal
laat ons voor alle dingen
uw Heer en Heiland groeten,
Hem ons hosanna zingen.
die al het leed verzoeten,
Hij komt, Hij komt met macht.
de pijn genezen zal.

7 Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.
• Dank- en voorbeden
• Collecte
• Zingen: Psalm 149: 1 NB
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
• We belijden ons geloof
• Zingen: Opwekking 527 (Licht in de nacht)
Licht in de nacht; een ster schijnt
door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag
op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Wat Hij ons leert
is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht, )
o, nacht dat Jezus kwam. ) 2x

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie )
in alle eeuwigheid. ) 3x

•

Zegen

