Mededelingen
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Mededelingen
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie.
Zondagsschool: Vanmiddag is er geen zondagsschool. De zondagsschool begint
weer op 8 januari
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.
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.
Mededelingen D.V.
Zondag 8 januari : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt br. B. Koerts voor te gaan. Op deze
zondag , 8 januari, is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het gastgezin. Op zondag 8
januari zullen in beide diensten respectievelijk Filippenzen 3 en 4 centraal staan.
Als je goed voorbereid wilt zijn kun je beide hoofdstukken in de week ervoor
lezen. Een leesrooster zal op facebook verschijnen. Mocht u die liever op papier
ontvangen, neem dan contact op met Bram Koerts.
Geluid zondag 8 januari : Ochtenddienst: Geert Raveling. Middagdienst: Marcha
Braam
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 open zijn om in de stilte God te zoeken en te bidden. Op 19 januari zal
een gebedsavond zijn in de pastorie.
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 Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Evangelische liedbundel 168 1(a), 2(m), 3(v), 5 en 7(a)
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U voor elke nieuwe dag.
dank U, o God voor al wat leeft,
Dank U dat ik met al mijn zorgen
dank U voor wat ik niet verdiende:
bij U komen mag.
dat U mij vergeeft.
3 Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

5 Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 92: 1 en 6 DNP
1. Goed is het U te danken,
te prijzen op uw dag,
U, HEER, met diep ontzag
te eren bij mijn klanken.
Goed is het in de morgen
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

6. Ze blijven heel hun leven,
hoe oud ook, groen en fris.
Hoe goed God voor hen is
blijkt uit wat zij Hem geven:
zij dragen rijpe vruchten
en brengen Hem de eer.
Hij is mijn rots, de HEER
naar wie ik toe mag vluchten.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Opwekking 244
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.

En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

• Schriftlezing: Lukas 3: 1-14
Johannes de Doper
3 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus
stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst
over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene,
2 onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van God tot
Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.
3 En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering
tot vergeving van zonden,
4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van
een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
5 Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme
wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen;
6 en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.
7 Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden:
Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?
8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf
te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen
voor Abraham kinderen kan verwekken.
9 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
10 En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen?
11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met
hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.
12 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester,
wat moeten wij doen?
13 Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is.
14 Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen:
Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.
• Zingen: Gez. 78: 2 en 3
2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.
3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
•
•

Preektekst: Lukas 3:8a
Verkondiging: Bekeren = Reflecteren

'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar
kruis.

• Zingen: Zingende Gezegend 70
O Vader, die de landman zijt,
die zelf uw wijngaard toebereidt,
doe ons als goede vruchten groeien;
maak wilde ranken klein en kort,
neem weg wat dood is en verdord,
kom om wat vrucht draagt te besnoeien
Landman, ga heden door uw hof
en laat ons bloeien tot uw lof.

O Christus, die de wijnstok zijt,
de stam waaraan de rank gedijt,
in U, o Heer, zijn wij geborgen.
De landman die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeënt,
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen!
Door U, o Christus, door uw bloed
zijn onze vruchten groot en goed.

O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,
doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien Gij landman, die de vruchten leest,
pluk zelfde vruchten van de Geest!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 334 (staande)
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.
Heer 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
• Zegen

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 121: 1 en 3
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 328: 3
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 om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Openbaring 12: 18- 14: 5
18 En ik stond op het zand bij de zee.
Het beest dat uit de zee opkomt
13 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op
zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.
2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer,
en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon
en grote macht.
3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd
genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij
aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen
voeren?
5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en
het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en
hen die in de hemel wonen.
7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te

overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet
zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging
van de wereld af.
9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.
10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met
het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding
en het geloof van de heiligen.
Het beest dat uit de aarde opkomt
11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van
het Lam, maar het sprak als de draak.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat
de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond
genezen was.
13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de
aarde, voor de ogen van de mensen.
14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het
gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde
wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard
had en weer levend werd.
15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest,
opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld
van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven
een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken
heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen,
want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
Het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend
14 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem
honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader
geschreven.
2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid
van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers
spelen.
3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen.
En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de
aarde gekocht waren.
4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die
het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als
eerstelingen voor God en het Lam.

5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van
God.
• Zingen: Ps. 96: 1, 6 en 7
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.

In 't lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aard' en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.

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.
•
•

Verkondiging: De onheilige drie-eenheid en het Lam
Zingen: Opwekking 354
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:

waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Zoals klei in de Hand van de Pottenbakker’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 98: 1 DNP (staande)
Zing een nieuw lied om God te eren,
die grote daden heeft verricht.
Zijn sterke arm bleek niet te keren.
Zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen
dat Hij het is die redding geeft.
•

Zegen

