Mededelingen







Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. G. Wiechertjes-de Groot en worden weggebracht door zr. R. Nap
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag, 25 oktober, is het de laatste
zondag van de maand. Bij de uitgang van de kerk zal dan een collecte worden
gehouden voor het onderhoud van de gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “De droom van Nebukadnessar ”.
Worstenactie: In oktober is er weer een worstenactie. U kunt uw bestelling
opschrijven op de flap-over in de ontmoetingshal of bestellen bij Klasina Wubs
en Jan Schutte. Het vleespakket bestaat uit: 1 kilo leverworst, 3 droge worsten
en 3 verse worsten. Het pakket kost €20,-.

Mededelingen D.V.
 Zondag 25 oktober: Volgende week zondag zijn de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. Tijdens deze zondag, 25 oktober, is fam. W. Cannegieter het gastgezin.
 (ouderen)middag 3 november: Op de 50+ middag van dinsdag 3
november komt ds. Aart Brons naar Nieuwe Pekela om een presentatie te geven
over zijn werk voor het CIS (Centrum voor Israëlstudies). Het CIS heeft
verschillende relaties: met Joden, Messiasbelijdende Joden en Palestijnse
christenen.Op deze middag is iedereen (ook jongeren) die belangstelling heeft
voor het werk van Ds. Aart Brons van harte welkom. Meer informative kunt u
krijgen via zr. Jeanet Hillenga
Kledingbeurs: Op 21 november wordt er net als vorig jaar een gratis kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd in ons gebouw. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk
kleren (nog in goede staat, gewassen en liefst op maat gesorteerd) nodig én speelgoed.
Mocht u kleren of speelgoed liggen hebben, dan willen we dit graag gebruiken op deze
beurs. Meer informatie rond de kledingbeurs volgt of anders kunt u contact opnemen
met uw diaconie

Liturgie ochtenddienst, ds. J. Sijtsma, 9.30 uur
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez.483:1,2
1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

• Stil gebed, Vorum en Groet (staande)
• Zingen: Gez.483:3,4
3 God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe een ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

• Gebed
• Lezen van de wet
• Zingen: Ps.32:1 O.B.
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,
Die van de straf voor eeuwig is ontheven,
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor 't heilig oog des Heren is bedekt.
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in 't vroom en ongeveinsd gemoed;
Geen snood bedrog maar blank' oprechtheid voedt.
•
•

Schriftlezing:Hand.28:11-31
Zingen Ps.72:7

7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
• Verkondiging: Antecedenten,wat zijn dat?
• Zingen: Gez.476:1,4
1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
4 Mensenzoon tussen de kandelaren,
God uit God en Licht uit Licht;
Wortel Davids, Morgenster,
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
spelend voor Gods aangezicht;
roep haar van nabij en ver.
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Laat de luchters branden van uw
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
klaarheid,
dienaar van Gods hoog bevel,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
kind der maagd, Immanuël!
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps.89:1 O.B. (staande)
1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
•

Zegenbede

Liturgie middagdienst, ds. J. Sijtsma, 14.30 uur
• Welkom
• Zingen: Gez.477:1,2
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

• Stil gebed, Votum en Groet. (staande)
• Zingen: Ps.84:1,2 O.B.
1 Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên
om 's HEREN voorhof in te treên,
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft!

2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij uw altaren,
bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
geduchte HEER der legerscharen,
welzalig hij,die bij U woont,
gestaag U prijst en eerbied toont.

• Gebed
• Schriftlezing:Psalm 55:23,24 en I Petr.5:1-14
• Zingen: Ps.121:1,4 O.B.
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
4 De HEER zal u steeds gadeslaan,
vanwaar ik dag en nacht
opdat Hij in gevaar,
des Hoogsten bijstand wacht.
uw ziel voor ramp bewaar'.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
die hemel, zee en aarde,
en waar g'u heen moogt spoeden,
eerst schiep en sinds bewaarde.
zal eeuwig u behoeden.

• Verkondiging:Er is Eén die zorgt!
• Zingen: Gez.429:1,2,3
1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
Dankgebed
Zingen: Ps.105:1
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied:
• geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps.150:1,2
1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
•

Zegenbede.

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

