Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar fam.
Veldkamp, in verband met het 25 jarig huwelijksjubileum en worden weggebracht door zr. K.
Wubs.
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is
bestemd voor de kerkelijke kassen.
Avondmaalscollecte: De avondmaalcollecte is bestemd voor Zuidoost Afrika.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 3, het thema van vandaag is:
“Twaalf verkenners in Kanaän.”
Inleveren kopij ‘Het Kompas’: Maandag 20 juni is de uiterste inleverdatum voor uw kopij van
het Kompas. Denkt u om het doorroosteren t/m 25 september. Kopij kan gestuurd worden
naar kompascgkpekela@gmail.com
Mededelingen D.V.
Zondag 19 juni: Volgende week zondag hoopt ds. S.P. Roosendaal tijdens de ochtenddienst
voor te gaan. De middagdienst hoopt ds. A. Postma te leiden. Tijdens deze zondag, 19 juni, is
fam. J. Smid het gastgezin.
Geluid zondag 19 juni: Ochtenddienst: Jeroen Westra. Middagdienst: Geanne Haaijer
Gemeentedag 25 juni: Voor de Mededelingen blad a.s. zondag.
Zaterdag D.V. 25 juni houden wij onze jaarlijkse Gemeentedag!
Kosten voor het dagprogramma €5 pp. Voor een gezin €15 en kinderen tot 15 jaar zijn gratis.
We willen graag om 13.30 uur vertrekken , naar Borgerswold.
Vanaf 13.00 uur is ons kerkgebouw geopend. Opgave graag via het uitgedeelde a4tje.Heeft u
geen A4 ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de activiteiten commissie Om het vervoer
naar Veendam deze middag goed te laten verlopen vragen we om met zoveel mogelijk auto's
te komen zodat iedereen mee kan. Het middag programma hopen we af te sluiten met een
maaltijd. Deze is gratis .
Slotzondag 26 juni: Het programma voor de slotzondag 2016 ziet er als volgt uit. Iedereen is
van harte welkom!
10.00u-11.00u: Inloop met koffie en cake
11.00u-12.15u: Kinderdienst met afscheid zondagsschoolverlaters
12.15u-12.45u: Ontmoeting met koffie (pauze)
12.45u-14.00u: Broodmaaltijd (Kinderen kunnen buiten spelen, het plein is weer
autovrij)
14.00u-14.30u: Pauze
14.30u-15.45u: Jeugddienst o.l.v. Lifesong

Liturgie morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 24: 2 en 4NB
Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held ? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 25: 3
Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Genesis 27: 1-29
• Zingen: Zingende Gezegend 244: 3 en 4 (Wijs: Gez. 434)
Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
kom dan met vuur uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.

Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen
• Preektekst: Genesis 27
• Verkondiging: ‘Pootje haken of knieën buigen?’
• Zingen: Ps. 138: 1 en 3 DNP
1. Ik loof U, HEER, met hart en ziel.
3. Als ik in grote nood verkeer
Terwijl ik kniel
helpt U mij, HEER,
zal ik U eren.
te overleven.
Mijn loflied hef ik dankbaar aan
Ondanks verwoede tegenstand,
ten overstaan
zal mij uw hand
van wie regeren.
verlossing geven.
Ik wend mij richting uw paleis;
Wat U belooft wordt eens vervuld,
gedreven prijs
want, HEER, U zult
ik al uw werken.
niet van mij wijken.
Toen ik U riep, heeft U verhoord.
Geef mij niet over aan mijn lot.
Laat, trouwe God,
U hield uw woord
door mij te sterken.
uw goedheid blijken.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 358: 3 en 4
3 Gij, die voor armen rijkdom hebt
bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen
wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we Psalm 24: 3-6
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 358: 5 en 6
5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen
voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken
moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en
wijn.

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 226 (staande)
1 Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.
Refrein.

2 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein.

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

3 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.
Refrein.
•

Zegen

4 Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Joh. de Heer 256: 1 en 2
1 Als op 's zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit
alleen.
KOOR

2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar
ter neer,
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de
Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.
KOOR

KOOR
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 139: 1, 4 en 8 DNP
1. U kent mij, HEER, en U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg
en hoort de woorden die ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen
neemt U al waar bij mij vanbinnen.

4. Al kroop ik weg, het hielp mij niet,
omdat U altijd alles ziet.
Al werd het donker overdag,
zodat geen sterveling mij zag,
dan nog bleef mij uw licht beschijnen.
Nooit kan ik uit uw zicht verdwijnen.

8. Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER,
volkomen eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg
en neem het schadelijke weg.
Doorgrond mij, God en leid mijn leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 27: 30- 28: 9 en Hebreeën 12: 11-17
Zingen: Ps. 1: 1 en 3 NB

1. Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat
noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan ‘s Heren wet zijn vreugde
heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

3. Gans anders zal ‘t de goddelozen gaan:
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.
Zij kunnen zich voor God niet staande
houden,
er is geen plaats voor hen bij zijn
vertrouwden.
God kent die wandelt in het rechte spoor,
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

• Verkondiging: ‘Gezegend ben je!’
• Zingen: Gez. 482: 1, 6, 7 en 8
1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kiest dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Van A tot Z’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opwekking 124 ‘Ik bouw op U’(staande)
ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
in ‘t laatste uur
zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.

