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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. M. Lemmen en worden weggebracht door zr. R. Nap.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de zending.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Ruth”
Kerstlijsten’ zondagsschool: In de komende weken kunt u iemand van de
zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een
financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de
kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar, dit jaar 45
stuks).
Mededelingen D.V.
Zondag 18 december: 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 , 18 december, is fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin
In de kerkdiensten van volgende week zullen Filippenzen 1 en 2 centraal staan. U en jij
kunt je voorbereiden door de beide hoofdstukken in de week ervoor te lezen. Op
facebook zal een leesrooster komen te staan. Deze kun je ook aanvragen bij Bram
Koerts.
Geluid zondag 18 december : Ochtenddienst: Jelle de Jonge. Middagdienst:
Jeroen Westra
Ouderenmiddag 15 december: Donderdag 15 december zal er
een ouderenmiddag worden gehouden. Hierbij zal de heer Jongsma uit Bergum
spreken over de AMISH gemeenschap. Andere belangstellenden en jongeren
zijn ook van harte welkom. De middag begint om 14.30 uur met korte meditatie
over kerst. Na afloop is er een broodmaaltijd.

Liturgie Morgendienst
Het is bijna Kerstfeest, daarom steken we vanmorgen de eerste kaars aan. De kaars
wordt vanmorgen aangestoken door Daniel Koerts. Huib van der Velde leest een gedicht
voor over advent.
We zingen samen de kinderen het ‘Projectlied’ (wijs: beloofd is beloofd)
refrein:
Kom erbij, ook voor jou,
- beloofd is beloofd –
had God in gedachten:
Zijn Zoon zou Redder zijn.

Hij maakt waar, Hij is trouw:
beloofd is beloofd.
Jij mag Hem verwachten,
dat zal een feestdag zijn!

Ruth was van ver gekomen,
zij bleef Naomi trouw,
in Bethlehem gaan wonen:
het volk, de God van jou.

De HEER, Hij leidt haar leven,
brengt haar naar Boaz’ land.
God zal bescherming geven,
wat Hij belooft houdt stand.

Zo werd uit Ruth geboren
en uit haar nageslacht
de Redder die tevoren
al eeuwen werd verwacht.
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 86: 1, 2 en 4
God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd.
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,
zingt Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.

Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.

God gaf zijn woord, roert nu de trom,
reidanst, gij vrouwen, roept alom,
dit is de blijde mare:
veldheren vluchten voor Hem uit,
in vrouwenhanden valt de buit
van boze legerscharen.
Deelt gij niet mee in overvloed?
Zilveren vleugels, gouden gloed,
een vlucht van witte duiven,
zij dekken als de sneeuw het veld.
De Heer staat op, Hij is een held
die legers doet verstuiven.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 268
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.
(Refrein)

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(Refrein)

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 19: 3 en 4 DNP
3. Door Gods volmaakte wet
wordt onze ziel gered.
Door zijn getuigenis
wijst Hij het goede spoor.
Wie luistert leert daardoor
wat echte wijsheid is.
Wat God beveelt is goed.
Wie dat gewillig doet,
wordt zeker niet bedrogen.
Helder is wat Hij zegt:
het maakt ons hart oprecht
en stralend onze ogen.

4. Ontzag voor God is rein;
het zal er eeuwig zijn,
gegrond op wat Hij zegt.
Nooit wankelt en nooit faalt
wat Hij ons heeft bepaald:
zijn wet spreekt altijd recht.
Gods woord heeft meer gewicht
dan zuiver goud; er ligt
meer schoonheid in, meer waarde.
Honing is heerlijk zoet,
maar smaakt toch niet zo goed
als wat God ons verklaarde.

• Schriftlezing: Lukas 1: 57-66
De geboorte van Johannes de Doper
57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon.
58 En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid
bewezen had, en verheugden zich met haar.
59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze
wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader,
60 maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes heten!
61 En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die naam draagt,
62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden.
63 En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Johannes is
zijn naam. En zij verwonderden zich allen.
64 En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en
loofde God.
65 En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel het bergland van
Judea werd veel over al deze dingen gesproken.
66 En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er toch van dit kind
worden? En de hand van de Heere was met hem.
• Zingen: Gez.126: 1 en 3
1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.
• Verkondiging: ‘Belijden op ’t nippertje’
• Zingen: Lofzang van Zacharias: 4 en 5 (enige gezangen 3)
4 Dus wordt des HEEREN volk geleid,
5 Voor elk, die in het duister dwaalt,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Tot kennis van de zaligheid,
Dat hem in schauw des doods bestraalt,
In hunne schuldvergiffenis;
Op 't vredepad zijn voeten richt.
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheen,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen
staan.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 689 (staande)
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 125: 1, 2 en 5
1 O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israel,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuël!

2 O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5 O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuël!
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Johannes de Heer 884: 1, 2, 3 en 5
1. Mijn herder is de HERE God,
2. De Heer verkwikt mijn matte ziel,
In Hem is al mijn lust;
Hij doet mijn voeten gaan
In groene weiden voert Hij mij
in ’t spoor van zijn gerechtigheid
Aan wateren der rust.
terwille van zijn Naam.
3. En ga ’k door ’t diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.

5. Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in ’s HEREN huis
voor eeuwig wonen mag.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Openbaring 12: 1-6
De vrouw en de draak
12 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de
maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met
zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de

aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind
te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een
ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor
haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.
• Zingen: Ps. 89: 9 en 18 NB
9 Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd,
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd;
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven
de koninklijke held, uit al het volk verheven,
David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren,
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.
18 Uw vijanden, o Heer, uw vijanden rondom,
hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom!
Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning.
Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing.
Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen.
Geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen, amen.
• Verkondiging: Kerst, een lief feest?
• Zingen: Ps. 2: 1 en 2 DNP
1. Wat willen jullie, wereldmachten,
toch
met al die plannen en die dwaze
dromen?
Verwacht je door dat goddeloos bedrog
van God en zijn gezalfde vrij te komen?
Daar spreekt de HEER vanuit zijn
hemelwoning,
een boze stem vol goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER; en mijn gezalfde
koning
regeert in Sion, op de berg van God.’

•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Ps. 72: 3 NB

2. De HEER gaf Mij zijn goddelijke
woord:
‘Jij bent mijn zoon; jij mag Mij alles
vragen.
Er is geen land dat jou niet toebehoort.
Ik geef je macht de vijand weg te
vagen.’
Heersers, denk na! Je moet je nu
bekeren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn
stem;
anders zal Hij je als een vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!

Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba 's verre stranden,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze heer te voet.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 400 (staande)
Liefde was het, onuitputtelijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.
Zegen
•

