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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. S. Brouwer – van der Lei en worden weggebracht door zr. Marcha Braam.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Op eerste Kerstdag zal de tweede collecte bestemd zijn voor evangelisatie
Collecte voor onderhoud: Vandaag is er bij de uitgang de maandelijkse collecte
voor het onderhoud van de gebouwen. in verband met de Kerstdagen is deze
een week vervroegd
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 2 en 3. Het thema
van vanmiddag is: “Batseba”. Ook gaan we de puntjes op de i zetten voor het
Kerstfeest op 1e Kerstdag.
Kerstlijsten’ zondagsschool: De komende week kunt u, als dit nog niet gebeurd
is, 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.
Mededelingen D.V.
Kerstmaaltijd 22 december: Op 22 december (inloop 18:00) zal er in de kerk
een Kerstmaaltijd gehouden worden vanuit de werkgroep AZC. Er zullen
mensen van de gemeente en van het AZC koken. Kom gerust langs en neem
anderen mee. Het thema is ‘ontmoeten’ en Jetse Woltjer zal hier een kort
woord over spreken.
Zondag 25 december: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
Op deze zondag , 25 december, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 25 december : Ochtenddienst: Karin de Jonge. Middagdienst:
Willem Wubs
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 Ochtenddienst
• Zondagsschool Kerstproject
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Opwekking 407
0, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
(Refrein)
• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Psalm 1:1, 2
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.

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)

2. Hij is een groene boom die staat geplant
naar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te
duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• De Wet van God: Exodus 20:1-17
• Zingen: Psalm 56:1
Wees mij genadig, Heer, want een geweld
van vijanden staat rondom opgesteld
om, als ik machteloos lig neergeveld,
over mij heen te lopen.
Maar altijd als de angst mij heeft bekropen,
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen!
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen;
de Here is mijn held!
• Schriftlezing: Filippenzen 1:18-26
18 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als
een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook
verblijden.
Heengaan of blijven
19 Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de
ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,
20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht
beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu
grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik
verkiezen zal, weet ik niet.
23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij
Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
24 maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.
25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw
vordering en blijdschap van het geloof,
26 opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde
aanwezigheid bij u.
• Zingen: Psalm 116:1, 2, 4
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij
bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn
ziel!

O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.
• Verkondiging: “Gericht op Christus”
• Zingen: Psalm 56:3, 4
Gij hebt mijn omzwerving te boek
gesteld
en al de tranen, in mijn oog geweld,
bijeengegaard en in uw boek geteld:
alles ligt voor U open.
Geprezen zij Gods woord dat mij deed
hopen!
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen.
Wat zou een mens mij doen als ik kan
roepen;
De Here is mijn held!
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Gezang 217:1, 3, 4
1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

Geloften heb ik toegezegd, mijn God,
U die van aanstoot hebt verlost mijn
voet,
laat mij nu voor de redding van de dood
lofoffers U betalen.
Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale
de zon van uw gelaat voor mij deed
stralen,
dat ik mag wandelen en ademhalen
in 't licht dat leven doet!

3 Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!
•

Zegenbede

• Liturgie Middagdienst
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Gezang 21:1, 5
1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Gezang 95:2, 3
2 Dan zullen wij met alle heil'gen saam
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

5 O gij verdrukten, die onrecht moet
lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Schriftlezing: Filippenzen 1:27-28
Opwekking tot standvastigheid
27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of
dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u
samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,
28 en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor
hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.
• Filippenzen 2:5
Lofzang op Christus
5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
• Filippenzen 12-18
Aansporing tot heilig leven
12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in

mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid
met vrees en beven,
13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn
welbehagen.
14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen,
15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden
van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,
16 door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de
dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb
ingespannen.
17 Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van
uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen.
18 En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.
• Zingen: Psalm 42:5
Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is;
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan?
Moet ik onder 's vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen?
• Verkondiging: “Wandel het Evangelie van Christus waardig.”
• Zingen: Psalm 86:4
Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Psalm 25:4, 6
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,

zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:

wie Hem need'rig valt te voet,
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opwekking 249
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wij U bent,
want uw Woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:

zal van Hem zijn wegen leren.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein:

Refrein:
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt
in de nacht.
•

Zegenbede

