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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. H. Meijer (Prunuslaan) en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos
Inzameling van de gaven: De eerste collecte 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: “De bruiloft in Kana”
Adres zr. F. Draijer: Het tijdelijke adres van zuster F. Draijer is: Old Wolde,
Blijhamsterweg 45 kamer 1.19. Wanneer u een bezoekje wilt brengen graag
eerst even bellen met fam. Van der Werf. 0597-646346.
Stamppotbuffet: Op 18 februari organiseert de club een stamppotbuffet. Het
buffet begint om 17.00u. Opgeven kunt u doen door uw naam op te schrijven
op de flap-over in de hal. Kosten voor het buffet zijn: Volwassenen €5,00 p.p.
Kinderen tot 3 jaar zijn gratis. Kinderen van 3-16 jaar €2,00 p.p.
Mededelingen D.V.
Pekelder Leerhuis: Aanstaande donderdag, 12 januari, wordt er weer een
Pekelder Leerhuis georganiseerd. Het thema van deze avond, onder leiding van
ds. S.P. Roosendaal, is: “Waarom zou de Bijbel onfeilbaar zijn?”.
Zondag 15 januari : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
Tijdens de morgendienst wordt br. H. Braam bevestigd als ouderling. Op deze
zondag , 15 januari, is fam. S. Hillenga het gastgezin.
Geluid zondag 15 januari : Ochtenddienst: Hielke de Haan. Middagdienst: Jan
Otto Schutte
Week van gebed: In week 3 (15-21 januari) zal de landelijke week van gebed
gehouden worden. Wij zullen hier als kerk ook aan mee doen. Op zondag 15
januari zal in de middagdienst stil gestaan worden bij gebed. Op 17 januari zal
de kerk van 18.30-21.00 open zijn om in de stilte God te zoeken en te bidden.
Op 19 januari zal om 19.30 een gebedsuur zijn bij de kerk.
Jaarfeest 2017: Het jaarfeest staat gepland op 11 maart 2017. De avond begint
om 19.00u tot 22.15u. De zaal is open vanaf 18.30u.

Liturgie Zondagochtend 4 januari 2017
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Opwekking 192
Ik kom in uw heiligdom binnen
’t voorhangels ga ik voorbij.
‘k Breng U mijn offer, een zoet geur,
Vrucht van wat U deed in mij
Mijn mond brengt
een offer van lof, Heer
’t Gaat nu alleen om uw eer
’t Reukwerk van mijn lofgezang
Stijgt op in uw woning.

Ik kniel voor de troon van Mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
Ook mijn handen op naar U,
’t loflied komt die uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal
voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal.

• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Psalm 33:1, 2
Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.
• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Woorden van God: Deuteronomium 5:6-21
6 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
7 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
8 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de
hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

9 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God,
ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en
aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;
10 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn
geboden in acht nemen.
11 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet
voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
12 Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden
heeft.
13 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
14 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk
doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw rund,
noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is,
opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u.
15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat
de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm.
Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.
16 Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw
dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u
geeft.
17 U zult niet doodslaan.
18 En u zult geen overspel plegen.
19 En u zult niet stelen.
20 En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
21 En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het
huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn slaaf, noch op zijn slavin, noch op
zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is.
• Zingen: Gezang 267:1, 4
1 Zalig, die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuwge morgen,
ontwakend tot onsterflijkheid.
Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij.
Halleluja,
bij 's Vaders troon
wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.

4 Aarde, wijkt uw schoon en luister,
verkeert gij, zon en maan in duister,
dan blijft Gods heerlijkheid de zon!
Eeuwig heil voor de geslachten,
waarop zij hier verlangend wachten,
ontspringt uit U, o Levensbron!
De wereld gaat voorbij,
vast staat uw heerschappij,
halleluja!
Getrouwe Heer,
vertoef niet meer,
kom Jezus, ja kom haastig Heer.

• Schriftlezing: Filippenzen 3:17-21
Leven als burgers van de hemel
17 Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó
wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.
18 Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder
tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus.
19 Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij
bedenken aardse dingen.
20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus,
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn
verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan
Zichzelf kan onderwerpen.
• Zingen: Psalm 115:1, 6
Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd,
doch uw voortdurende aanwezigheid,
uw trouw en uw genade.
Waar is uw God? tart ons het
heidendom.
Hij onze God, gaat in zijn heiligdom
slechts met zichzelf te rade.

U en uw kind'ren zeegne Hij die leeft,
die door zijn machtig woord geschapen
heeft
hemel en aarde beide.
De hemel is des Heren kroondomein;
wij mensen mogen op de aarde zijn
en ons in Hem verblijden.

• Verkondiging: Voorbeeldige burgers.
• Zingen: Psalm 133:1, 3 (OB)
1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat
3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den
zonen
zegen:
van 't zelfde huis, als broeders samen
daar woont Hij Zelf, daar wordt zijn heil
wonen,
verkregen,
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
en 't leven tot in eeuwigheid.
't is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
die door haar reuk het hart verblijdt.
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Opwekking 311 (staand)
‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena.
Van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.

Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

‘k Heb geloofd in U, wie d’aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder,
alle knie zich buigen zal.
•

Zegenbede

Ja, ‘k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
‘s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Liturgie Zondagmiddag 8 januari 2017
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Psalm 32:4, 6 (OB)
Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg, dien gij zult wand'len.
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.
Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken.
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd,
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt.
• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Psalm 119:1, 3
Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen
aan.
De weg der zondaars wordt door hen
gemeden.

U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Schriftlezing: Filippenzen 4:1-9
Opwekkingen
4 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon,
blijf zo staande in de Heere, geliefden!
2 Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere.
3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij
gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders,
van wie de namen in het boek des levens staan.
4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken,
met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
bewaken in Christus Jezus.
8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is,
al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs
is, bedenk dat.
9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God
van de vrede zal met u zijn.
• Zingen: Gezang 303:3, 4
3 Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

4 In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

• Verkondiging: Reden tot dankbaarheid
• Zingen: Psalm 50:7, 11
Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid,
voldoe aan uw geloften, Hem gewijd.
Dan zult gij, als het onheil u omringt,
wanneer de angst u in de engte dringt,
Mij roepen en Ik zal het al doen keren.
Ik geef u ruimte en gij zult Mij eren.
Zo spreekt de Heer; al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan.
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan.
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren;
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.
•
•
•

Gebeden en voorbede:
Inzameling van gaven:
Zingen: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)

slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opwekking 58
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.

•

Zegenbede

