Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. N. Kampinga en worden weggebracht door zr. R. Nap
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Avondmaalscollecte: De avondmaalcollecte van vorige week heeft €451,13
opgebracht voor de Noodhulp in Zuidoost Afrika
Zondagsschool: Vanmiddag is er voor de laatste keer zondagsschool dit seizoen
in zaal 3, het thema van vandaag is: “De bloeiende staf van Aäron.”
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 26 juni: Volgende week zondag sluiten we het seizoen af. Tijdens beide
diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op deze zondag, 26 juni, is
fam. S. Hillenga het gastgezin.
Geluid zondag 19 juni: Ochtenddienst: Dennis Westra. Middagdienst: Jan Otto
Schutte
Gemeentedag 25 juni: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 progamma hopen we af te sluiten met een
maaltijd. Bent u alleen bij de maaltijd dan betaalt u €5,- voor de maaltijd.
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: Gez. 21: 3 en 7
3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 502
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt
tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 119: 10 NB
Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof,
maak mij dan, Here, naar uw woord weer levend!
Mijn wegen heb ik U verhaald, Godlof,
Gij hebt geantwoord en mij raad gegeven.
Leer mij dan in het licht van het geloof
uw wondren zien, naar uw bevelen leven.
• Schriftlezing: Genesis 28: 10-22
• Zingen: Ps. 4: 2 en 3
2 Laat niet tot zonde uw geschil zijn,
maar zoekt uw vrede voor de nacht.
Spreekt tot uw hart, en laat het stil zijn,
laat wat de Here wil uw wil zijn,
schenkt Hem wat Hij van u verwacht.
,,Wie”, zeggen velen, ,,toont ons ‘t

goede?”
Verhef dan uw gelaat, o Heer.
Gij maakt het mij zo wel te moede;
hebben zij ‘s werelds overvloeden,
uw vrede in mijn hart is meer.

3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
• Verkondiging: ‘Waar is God als je Hem nodig hebt?’
• Zingen: Ps. 91: 1, 3 en 4 DNP
1. Wie thuis is bij de hoogste HEER
3. U, HERE, bent mijn toevluchtsoord;
en schuilt in zijn ontferming,
mijn burcht heb ik gevonden.
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
De Allerhoogste geeft zijn woord
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
dat niets jou zal verwonden.
De vogelvanger spant zijn net,
Zijn engelen bewaren jou,
de pest zal zich verbreiden de HEER zal op je letten.
maar over jou zal God, die redt,
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw
en adders zul je pletten.
zijn sterke vleugels spreiden.
4. God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister naar jou als mijn kind,
sta naast je in gevaren.
Ik ben het zelf die jou bevrijdt
en jou met eer wil kronen.
Ik schenk je lange levenstijd;
mijn heil zal Ik je tonen.’
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 32: 3 en 4 (staande)
Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft".
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezenwie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!
•

Zegen

Middagdienst: ds. A. Postma, 14.30 uur
• Welkom
• Zingen Gezang 21:1&3
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
• Votum & vredegroet
• Zingen Psalm 133:1&3
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat
zonen
van 't zelfde huis als broeders
samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

2 Als olie die Aarons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des
Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
• Gebed
• Bijbellezing
Galaten 1:10 - 2:10 HSV
• Zingen Gezang 303:1&2
1 De ware kerk des Heren,
2 Door God bijeen vergaderd,
in Hem alleen gegrond,
een volk dat Hem behoort,
geschapen Hem ter ere,
als kindren van een Vader;
de bruid van zijn verbond,
een doop, een Geest, een woord.
dankt aan zijn dood het leven.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
Een naam is aller zegen,
zag naar zijn dienstmaagd om.
een brood is aller spijs.

• Verkondiging: Galaten 2:9
En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij
gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap,
opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan.
• Thema: Christus alleen maakt ons één!
• Zingen Gezang 303:3,4&5
4 In 't woeden aller tijden
5 Met God zijn wij verbonden,
is nooit het lied verstomd,
met Vader, Zoon en Geest,
Gods hoede zal ons leiden,
met alwie overwonnen,
de volle vrede komt!
alwie zijn trouw geweest.
Geloven wordt aanschouwen,
Bewijs ons uw genade,
als uit de hemel daalt
dan zingen wij bevrijd
de bruid, de hoge vrouwe,
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
de kerk die zegepraalt.
• Dankgebed
• Collecte
• Zingen Psalm 103:1&3
Zegen, mijn ziel, de grote naam des
Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft
geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil
vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met
goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de
daden
van Hem die niet voor altijd met ons
twist,
die ons niet doet naar alles wat wij
deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft
uitgewist.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen Gezang 314:1,3&4
1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saam,
wij roemen in één Vadernaam.

4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde, één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één!
•

Zegen

