Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. S. Hillenga
Geluid: Willem Wubs

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J. Rozema
Gastgezin fam. S. Hillenga
Geluid: Jan Otto Schutte

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen worden na de middagdienst door de jeugd van de
kerk weggebracht.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: Vanmorgen zal de dienst speciaal gericht zijn op de kinderen in
de kerk. Hierdoor is er komende middag geen zondagsschool.
Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen
aan te schaffen in het gebouw bij de kerk. De penningmeester is aanwezig
tussen 18.30u en 19.00u
Mededelingen D.V.
Zondag 18 september: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. M. Bergsma voor te gaan. De
middagdienst hoopt ds. S.P. Roosendaal te leiden. Tijdens deze zondag, 18
september, is fam. W. Cannegieter het gastgezin
Geluid zondag 18 september: Ochtenddienst: Koert Davids. Middagdienst:
Dennis Westra
Kledingbeurs: Op 29 oktober zal er weer een kledingbeurs gehouden worden.
Meer info volgt.
Programma startweek:
Maandag 12 september: Viswedstrijd (geen vispas nodig)
Tijd: 18:00 tot ca 19:30
Plaats: Tegenover Champ Clark
Wie: Hele gemeente. Iedereen mag mee doen.
Dinsdag 13 september: Sport en Spel (jong en oud)
Tijd: 18:00 tot ca. 20:15
Plaats: Onstwedderweg 70
Wie: Iedereen die een beetje sportief is.
Alle gemeenteleden zijn welkom om te kijken.
Er is koffie/thee/koek/ranja voor iedereen.
Woensdag 14 september:
Kindermiddag 4 t/m 10 jaar. In de avond activiteit clubs.
Vrijdag 16 september: Muziekavond

Zingen met orgel en Lifesong
Tijd: 19:30 tot 21:00
Plaats: Chr. Ger. Kerk Nw. Pekela
Wie: Hele gemeente.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Evangelische liedbundel 168 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
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.

4 Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

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.

6 Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

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. 25: 2 NB
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van Gods liefde
Zingen: ‘Uw Woord is lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
• Schriftlezing: Lukas 10: 25-37
De barmhartige Samaritaan
25
En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
26
En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar?
27
Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
28
Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.
29
Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?
30
Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de
handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en
hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen.
31
Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij
aan de overkant voorbij.
32
Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de
overkant voorbij.
33
Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag,
was hij met innerlijke ontferming bewogen.
34
En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij
tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
35
En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn,
en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten
maakt, zal ik u geven als ik terugkom.
36
Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van
de rovers gevallen was?
37
En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem:
Ga heen en doet u evenzo.
• Zingen: ‘Jezus is de Goede Herder’
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
• Verkondiging: ‘De barmhartige Samaritaan’
• Zingen: Ps. 116: 1, 3, 7 en 8 DNP
1. Ik hou van God, Hij luistert naar mijn stem.
Mijn smeekgebed komt Hem meteen ter ore.
Als ik om hulp roep wil Hij mij verhoren,
daarom bid ik mijn leven lang tot Hem.
3. De Heer is mild en vol barmhartigheid.
Hij is betrouwbaar en zijn hart staat open
voor wie in alle eenvoud op Hem hopen.
Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij bevrijd.
7. Kostbaar is in de ogen van de Heer
het leven van wie vast op Hem vertrouwen.
O Heer, de boeien van de dood benauwen
mij, trouwe knecht van U, volstrekt niet meer.
8. Vol vreugde ga ik naar Jeruzalem,
waar in uw huis mijn broeders samenstromen,
zodat ik mijn belofte na kan komen:
U, Heer, bedanken met mijn hart en stem.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: ‘Als je veel van iemand houdt’(staande)
Als je veel van iemand houdt
Zijn eigen Zoon
Geef je 't mooiste wat je hebt
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Da's heel gewoon
Een mooier geschenk ken ik niet
Omdat God van mensen houdt
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
•

Zegen

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Liturgie middagdienst
• Zingen:
• Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis
Wat hou ik van uw huis,
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
Een zwaluw voedt haar jongen op
de binnenpleinen van de Heer.
bij U onder de pannen, God.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende schreeuw
zo’n blijvende kans
om de levende God.
om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
• Opwekking 430 – Heer ik prijs Uw grote Naam
Heer, ik prijs uw grote naam.
U daalde neer van uw troon
Heel mijn hart wil ik U geven.
om mens te zijn.
Want U bent de weg gegaan
Van de stal naar het kruis
die mij redding bracht en leven.
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
• Votum en groet
• Zingen: Ps. 139: 1, 8 en 14
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

•
•

Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 2: 6-16
6
En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet
van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden.
7
Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die
verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid;
8
een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers,
als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
9
Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor
hen die Hem liefhebben.
10
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
11
Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de
mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.
12
En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit
God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.
13
Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid
ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met
geestelijke dingen te vergelijken.
14
Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan,
want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk
beoordeeld worden.
15
De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door
niemand beoordeeld.
16
Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal
onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.
• Ps. 119: 49 NB
Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen
klaren.

Gij maakt verdwaalden van hun doel
gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

• Opwekking 559
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, )
schijn met uw licht in mijn hart, ) 2x
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. )
Refrein:
Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.
Schijn met uw licht... (Refrein 2x)
Heilig, heilig, heilig, (3x)
dat ik U zien zal. ) 4x
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. ..
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
• Preektekst: 1 Korinthe 2: 16b ‘Maar wij hebben de gedachten van Christus’
Preek: ‘Bevrijd van jezelf… en bezegeld met de Geest’
• Ps. 119: 3 OB
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van uwen Geest!
Mocht die mij op mijn pan ten leidsman strekken!
'k Hield dan uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
hoe uw gebon mij tot uw liefde wekken.
• Opwekking 343
Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.
•
•

Dankgebed
Zingen: Geloofsbelijdenis (wijs: gez. 429

1 'k Geloof in God, Hij is mijn Vader,
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde.
En in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus onze Heer.

2 Die van de Heil’ge Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
door onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
tot in de hel daalde Hij af.

3 ‘k Geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal,
eenmaal ten oordeel komen zal.

4 Ook wordt de Geest door mij beleden,
‘k geloof een kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heil’gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt,
en dat ik leef in eeuwigheid.

•

Zegen

• Zingen: Opwekking 602
Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

