Mededelingen










Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. L Meijer-Meems (Winschoten) en worden weggebracht door zr. A. de Jonge
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: “Twistgesprek met de Farizeeën ”.
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,-.
Schildercursus: Aankomende dinsdag (6 oktober) begint het schilderen weer om
9.30u onder leiding van zr. J.H. Meijer. U bent heel hartelijk welkom om mee te
doen. Er zijn aan deze activiteit geen kosten verbonden.
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 11 oktober: Volgende week zondag zijn de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). In beide diensten hoop ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. Tijdens deze zondag, 4 oktober, is fam. J. Smid 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. Op woensdagavond 7 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur zullen de clubs, JV en
diaconie bij alle gemeenteleden aan de deur komen om deze in ontvangst te nemen
(indien mogelijk natuurlijk). Meer informatie rond de kledingbeurs volgt of anders kunt
u contact opnemen met uw diaconie

Liturgie Morgendienst
 Welkom en mededelingen
 Zingen: Opwekking 407
0, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
(Refrein)

Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
(Refrein)

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)
 Moment van stil gebed (staande)
 Woord van verwachting
 Groet namens God
 Zingen: Ps. 24: 2 en 3 (NB)
Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

 Gebed om de Heilige Geest
 De wet van God uit Leviticus 19: 1-19
 Zingen: Ps. 51: 2 en 5 (DNP)
2. Vanaf de moederschoot heb ik al
schuld.
Het kwaad zat in mij toen ik werd
geboren.
Maar U laat diep in mij uw waarheid
horen;
U wilt dat ik met wijsheid word vervuld.
Ontzondig mij geheel, dan ben ik rein.
Was mij, zodat ik wit zal zijn vanbinnen,
nog witter dan de witste sneeuw kan
zijn
en laat de vreugde van de droefheid
winnen.

5. Door offers worden schulden niet
voldaan.
In dode dieren schept U geen behagen.
U neemt ons hart, gebroken en
verslagen,
genadig als een offergave aan.
Bouw Sion op in al zijn oude pracht.
Daar wordt het offer, rein en
ongeschonden,
weer naar de eisen van uw wet
gebracht.
Zonder gebrek draagt het voor ons de
zonden.

 Schriftlezing: Leviticus 19: 20-37
 Zingen: Gez. 341: 1 en 3
1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

 Verkondiging: ‘Een mens uit één stuk’
1. Heilig
2. Gaaf
3. Integer
 Zingen: Opwekking 427
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
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.
 Dankgebed
 Inzameling van de gaven
 Zingen: Ps. 136 (OB): 1(a), 2(v) 22(m), 26 (a) (staande)
1 Looft den HEER, want Hij is goed,
2 Looft den groten God, Wiens troon
looft Hem met een blij gemoed;
Hoger rijst dan die der gon;
want zijn gunst, alom verspreid,
want zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.
zal bestaan in eeuwigheid.
22 Looft Hem, nu die erfenis,
naar zijn woord bevestigd is;
want zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.


Zegen

26 Geeft den God des hemels eer,
lof zij aller scheps'len HEER;
want zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Liturgie Middagdienst
 Welkom
 Aanvangslied (staande): Ld 14 (Ps 23): 1 en 2 De Heer is mijn herder
De Heer is mijn Herder!
De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij zal mij geleiden
Hij brengt mij op wegen
naar grazige weiden.
van goedheid en zegen,
Hij voert mij al zachtkens
Hij schraagt me als ik wankel,
aan waat'ren der rust.
Hij draagt me als ik viel.
 Stil gebed, votum en groet (staande)
 Zingen: Ld 473: 1, 2 en 3
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.


Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest



Schriftlezing: (HSV) Lc 7, 11-17

 Zingen: Ps: 56: 4 OB
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
Niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.


Verkondiging



Thema: Jezus’ zien en omzien

 Zingen Ps 146: 3, 6 en 7 OB
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.

6 't Is de HEER, wiens mededogen
blinden schenkt het lief'lijk licht:
wie in 't stof lag neergebogen,
wordt door Hem weer opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
mint hem, die rechtvaardig leeft.

7 't Is de HEER, die vreemdelingen
met een wakend oog beschouwt:
weêuw en wees in twistgedingen
en in kommer staande houdt;
maar zijn arm, der vromen hoop,
stuit de bozen in hun loop.
 Gebed
 Inzameling van de gaven
 Zingen met de Zondagschool (combo&vocals) Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
En dan ben je nooit alleen
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God Is je deur nog op slot?
Want de Heer wil bij je wonen
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen
Je hart is net een huisje waar het
gezellig is
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat
ik mis

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor
God
Want de Heer wil bij je wonen

En dan ben je nooit alleen
Je hart is net een huisje waar het
gezellig is
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat
ik mis
Is je deur nog op slot?

Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor
God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje waar het gezellig is
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat ik mis
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen


Geloofsbelijdenis

 Zingen: JdH 166 Grijp toch de kansen door God u gegeven
Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.
KOOR:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun
smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de
morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't
hart!
KOOR

Weet: al uw arbeid, uw lijden voor
Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar
zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we
weder
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden
op aard.
KOOR

 Zegen
 Zingen: Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan.
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan.
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

