Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
fam. Wijsbeek, i.v.m. hun 60 jarig huwelijk, en worden weggebracht door zr. K.
Wubs.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag 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: “Maria bij Elisabeth”.
 Kerstlijsten: Deze week kunt u nog 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).
 Inleveren kopij ‘Het Kompas’: De inleverdatum voor het nieuwe Kompas is 14
december (morgen). Graag uw bijdrage sturen naar
kompascgkpekela@gmail.com
Mededelingen D.V.
 Zondag 20 december: Volgende week zondag, 4e adventszondag hoopt ds. S.P.
Roosendaal de ochtenddienst te leiden. De middagdienst wordt geleid door ds.
M. Bergsma tijdens deze zondag, 20 december, is fam. J. Smid het gastgezin.
 Ouderenmiddag Kerst: Woensdag 16 december zal de ouderenmiddag worden
gehouden waar we het Kerstfeest met elkaar vieren. Deze middag begint om
15.00u in het gebouw.
 Kerstmusical: Op 1e Kerstdag zal de zondagsschool een kerstmusical opvoeren
waarvoor wel al hard aan het oefenen zijn. Deze middag is voor de hele
gemeente en begint om 14.30u en zal tot 15.30u duren.
Kerk en Vluchteling: De werkgroep Kerk en Vluchteling wil u van harte uitnodigen voor
een kerstdienst op 18 december in onze kerk, met als verlangen dat Pekelders en
asielzoekers elkaar zullen ontmoeten rondom het kerstverhaal. Na de multiculturele
kerstdienst kunnen wel met elkaar verder praten onder het genot van een kopje koffie
en een stukje kerststol. Voor dit laatste zoeken wel nog sponsoren: Wilt u / jĳ ons
sponsoren met een kerststol? Meld dit dan aan Ineke Hulzebos of Bram Koerts.


Liturgie Morgendienst
Het is vandaag de derde adventszondag. We steken vandaag de derde kaars aan. Nog
één zondag en dan is het Kerstfeest! Hannah Koerts steekt vandaag voor ons de kaars
aan.
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 100: 1 en 4 (DNP)
1. Juich voor de HEERE aarde, kom
met blijdschap in zijn heiligdom.
Verhef uitbundig hart en stem
en zing een vrolijk lied voor Hem.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 430
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

4. Goed is wat God al heeft gedaan,
ook komt er nooit een einde aan.
Zijn trouw gaat door, want Hij verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Zingende Gezegend 110: 3 en 4 (Wijs: Gez. 141)
Die waarlijk mens geworden zijt
Die waarlijk mens geworden zijt,
om muren af te breken,
ons redt van de demonen,
de dwaze dwang die volken scheidt,
U zij de lof, de heerlijkheid,
de drang het kwaad te wreken de glans van gouden kronen!
verbazingwekkend, zo dichtbij
Verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij uw vlam zal vuur ontsteken!
U wil ik eer betonen!
1. Schriftlezing: Lukas 1: 39-56
2. Zingen: Gez. 66: 1 en 6

1 Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

6 Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulploos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!

Lukas 1: 54 en 55: ‘Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn
barmhartigheid te denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en
zijn nageslacht, tot in eeuwigheid’.
• Verkondiging: ‘Het loflied op de beloofde Knecht’
• Zingen: Gez. 124: 1, 2 en 4
1 Nu daagt het in het oosten,
2 De duistenis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
die eeuwig heersen zal.
4 De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 98:2 (OB) (staande)
2 Hij heeft gedacht aan zijn genade,
zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!
•

Zegen

Middagdienst, ds. M. Bergsma, 14.30 uur
• Welkom
• Lied: Psalm 94: 1 en 7 NB
Verschijn in lichtglans, God der wrake!
Verhef U, dat uw toorn ontwake
over de rotsen en hun waan!
Wraak over hen die U weerstaan!
Gij Rechter, die de wereld richt,
toon hun uw toornend aangezicht.

De Here zal zijn volk doen leven,
Hij zal zijn erfdeel nooit begeven.
De rechtspraak zal in heel het land
weer in de waarheid zijn geplant,
en ieder die de waarheid eert,
bemint het recht dat God ons leert.

• Stil gebed
• Afhankelijkheidsbetuiging en groet
• Zingen: Gezang 109: 1, 2 en 5 LvdK
1 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

2 Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
die nu stralende verschijnt.

5 Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht.
• Gebed
• Schriftlezing: Openbaring 11: 15-19 HSV
• Zingen: Psalm 97: 1, 2 en 5 NB
Groot Koning is de Heer.
zijn in zijn naam verblijd.
Volken, bewijst Hem eer,
Op recht en op gericht
breek uit in jubel, aarde,
heeft Hij zijn troon gesticht.
nu Hij de macht aanvaardde.
in de verborgenheid.
De landen wijd en zijd

Een vuur, een laaiend licht
gaat voor zijn aangezicht,
het schroeit die Hem genaken,
verzengt die aan Hem raken.
Als Hij zijn bliksem slaat,
beeft alles wat bestaat;
wat hoog verheven was,
't gebergte brandt tot as
voor zijn vertoornd gelaat.

Gij die God liefhebt, haat
hetgeen Hem tegenstaat.
Hij heeft zijn hart ontsloten
voor al zijn gunstgenoten.
Hij redt u uit de hand
van die u overmant;
uw leven is bewaard
bij Hem die heerst op aard;
de Heer strijdt aan uw kant.

• Verkondiging: Thema: De zevende bazuin
• Zingen: Psalm 2: 1 en 2 Nieuwe Psalmberijming
1. Wat willen jullie, wereldmachten, toch
2. De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord:
met al die plannen en die dwaze dromen? ‘Jij bent mijn Zoon; Jou heb ik uitgekozen.
Verwacht je door dat goddeloos bedrog
Er is geen land dat Jou niet toebehoort.
van God en zijn Gezalfde vrij te komen?
Verniel als aardewerk de goddelozen.’
Daar spreekt de HEER vanuit zijn
Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren.
hemelwoning,
Kniel voor de Zoon en luister naar zijn
een boze stem vol goddelijke spot:
stem;
‘Ik ben de HEER; en mijn gezalfde Koning
anders zal Hij je als een vuur verteren.
regeert in Sion, op de berg van God.’
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!
• Dankgebed en voorbede
• Inzameling van gaven (Kinderen komen terug na de collecte)
• Zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
• Wij belijden ons geloof (staande)
• Zingen: Gezang 300: 1, 2 en 6 LvdK
1 Eens, als de bazuinen klinken,
2 Scheurt het voorhang van de wolken,
uit de hoogte, links en rechts,
wordt uw aangezicht onthuld,
duizend stemmen ons omringen,
vaart de tijding door de volken
ja en amen wordt gezegd,
dat Gij alles richten zult:
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
want de schriften zijn vervuld.
6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

