Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Br. B. Koerts
Br. H. Braam
Gastgezin fam. S. Hillenga
Gastgezin fam. S. Hillenga
Geluid: Hielke de Haan
Geluid: Harm Meijer
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Wilma Draijer
Marcel Braam
Willem Wubs
Annie Cannegieter
Annelies Raveling
Kora Davids
Anita van der Laan
Anja de Boer
Mededelingen
Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. S.
Brouwer-van der Leij en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen. Tevens zal de collecte voor het zendingsbusje
gehouden worden.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan
te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig tussen 18:30u en 19:00u.
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus wordt gedoopt en verzocht.”
Vrouwenochtend: Op woensdag 10 januari 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.
Zondag 14 januari: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en 14.30
uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J. Oosterbroek voor te gaan. De middagdienst
hoopt ds. G. Huisman te leiden. Tijdens deze zondag, 14 januari, is fam. W. Cannegieter
het gastgezin.
Geluid zondag 14 januari : Ochtenddienst: Koert Davids. Middagdienst: Willem Wubs.
Zangavond: In de week van gebed wordt er een zangavond georganiseerd. Deze wordt
gehouden op 25 januari. De avond begint om 19.30 uur en staat in het teken van gebed
en zang.

Liturgie Zondagochtend 7 januari 2018
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Psalm 96:1, 7 (NB)
Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Opwekking 248
1 God is getrouw,
zijn plannen falen niet.
Hij kiest de Zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent,
de toekomst overziet,
laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

2 De Heer regeert!
Zijn Koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat
de loop der tijden.
Een sterke hand,
die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden.
En d' adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3 De Heil'ge Geest,
die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk
zijn heilgeheimen weten.
Hij, Die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek
met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn Kerk
van land tot land,
als Gods gezant.
• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Woorden van God
• Zingen: Psalm 68:3 (NB)
O God, de wond'ren die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.

Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet;
Gij geeft ons nieuwe krachten.

• Schriftlezing: Markus 1:14-20
De roeping van de eerste discipelen
14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van
het Koninkrijk van God,
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het
Evangelie.
16 En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de
zee werpen, want zij waren vissers.
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.
18 En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.
19 En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en
Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren.
20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de
loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.
• Zingen: Psalm 22:11, 12 (NB)
Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem
prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
tot alle natie zich tot Hem bekeert
en voor de Koning die het al regeert
zich neer zal buigen.
De verste einden zullen het getuigen,
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
het Koninkrijk!

• Verkondiging: “Het Koninkrijk arriveert!”
• Zingen: Opwekking 665 (combo)
Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon. (2x)
Refrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist.
Refrein

Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent
Refrein 2x

Tot aan die dag
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Gezang 300:1, 2, 6
1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2 Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voorgoed!
•

Zegenbede

Liturgie zondagmiddag 7 januari 2018
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Opwekking 123
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

• Stil gebed
• Votum:
• Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 3 OB
1 Juich aarde, juicht alom de HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor zijn aangezicht;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2 De HEER is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt - en geenszins wij tot schapen, die Hij voedt en weidt;
een volk, tot zijne dienst bereid.

3 Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar, met hart en stem;
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem!
• Gebed om de leiding van de Heilige Geest
• Schriftlezing: Exodus 2: 23 – 3: 14
23 Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten
zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de
slavenarbeid steeg omhoog tot God.
24 Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met
Jakob.
25 En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen.
Mozes door God geroepen bij de Horeb
3 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef
het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.
2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik.
Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd.
3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de
doornstruik niet verbrandt.

4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en
zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik!
5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u
staat, is heilige grond.
6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God
van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken.
7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb
hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed.
8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te
leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing,
naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en
de Jebusieten.
9 Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de
onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken.
10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte
leiden.
11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit
Egypte zou leiden?
12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb:
Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg.
13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van
uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan
tegen hen zeggen?
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten
zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.
• Zingen: JdH. 411: 1 en 2
Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij d' uitkomst goed!
Op Hem uw hope bouwen,
zal 't slagen, wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

• Verkondiging
• Zingen: Psalm 136: 8, 9 en 10 NB
Israël geleidde Hij
veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.

Koningen, geducht en groot,
heeft zijn sterke arm gedood.
Hij slaat onze vijand neer.
Eeuwig trouw is onze Heer.

Israël, des Heren knecht,
trad in hun bezit en recht,
ja, zijn erfdeel is gewis,
daar Gods goedheid eeuwig is.
• Gebeden en voorbede
• Inzameling van gaven.
• Lied van en met de zondagschool
• Geloofsbelijdenis:
• Zingen: Opwekking 710
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
•

Zegenbede:

