Mededelingen













Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. M. Meijer-Boels en worden weggebracht door zr. R. Nap
Kerstbloemstuk: Tijdens de kerstdagen staat er een mooi kerststuk in de kerk
en zullen er dat weekend geen bloemen worden weggebracht want het
kerststuk blijft staan tot en met 1 januari 2016. Het eerste weekend van januari
zal weer iemand bloemen ontvangen.
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, 27 december 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. Vandaag is het
tijd voor de generale repetitie voor de spetterende kerstmusical op 1e kerstdag.
Kerstlijsten: Is er afgelopen weken niemand bij u aan de deur geweest om te
vragen naar een financiële bijdrage voor de zondagsschool en wilt u alsnog iets
bijdragen? Dit kan, u kunt Dennis Westra daarvoor even aanspreken.
Bloemengeld: Onlangs zijn er mensen bij u langs geweest of hebben u gebeld
om een bijdrage te vragen voor de bloemen die iedere zondag in de kerk staan.
Deze keer zijn de meesten van u gebeld met de vraag of u het geld over wilt
maken op het rekeningnummer van de kerk onder vermelding van “Bloemen”.
Bent u dit vergeten? Wilt u dit dan alstublieft alsnog doen. Ook mag u het
natuurlijk contant betalen en bij zr. T. Braam inleveren.
Adreswijziging: Zr. Jonker is verhuisd en woont nu op het volgende adres:
Parkheem, Irenelaan 2, Kamer 24, 9503 KB Stadskanaal

Mededelingen D.V.
 1e Kerstdag: Op 1e Kerstdag zal er om 09.30u een dienst gehouden worden
welke ds. S.P. Roosendaal hoopt te leiden, het gastgezin op 1e Kerstdag is fam.
S. Hillenga.
 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.
 2e Kerstdag: Op 2e Kerstdag zal er om 10.00u in de Lutherse kerk een
gezamenlijke zangdienst gehouden worden.
 Zondag 27 december: Volgende week zondag, hoopt br. B. Koerts de
ochtenddienst te leiden. De middagdienst wordt geleid door ds. J. Rozema
tijdens deze zondag, 27 december, is fam. N. Davids het gastgezin.

Liturgie Morgendienst
Het is vandaag de vierde adventszondag. We steken vandaag de vierde kaars aan.
Vrijdag is het Kerstfeest! Rik van der Laan steekt vandaag voor ons de kaars aan.
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)
slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 103: 2 en 3 (wijs: Ps. 118)
Schreeuwend in doodsnood dwaalt de
God lof! Laat dit uw hart verblijden:
aarde
nooit laat Hij los wat Hij begon;
over de heuvels van ons lijden
vol en vervuild door dit heelal;
wij die haar in Gods naam bewaarden,
klimt nu zijn liefde als de zon!
Hijzelf zal bij de mensen wonen, zijn
hoogmoedig kwamen wij ten val:
onmachtig torenhoog te bouwen,
Zoon gaat met ons mee op reis
om ons bij dageraad te tonen:
verleid om meer dan mens te zijn,
niet meer in staat tot vast vertrouwen
Jeruzalem - het paradijs!
onwillig volk in de woestijn.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Kolossenzen 3: 1-17
• Zingen: Ps. 19: 2 en 3 DNP
2. Gods voorschrift is compleet.
3. Zijn wet ons toevertrouwd
is kostbaarder dan goud
Wie daarnaar luistert, weet
dat het vernieuwing brengt.
van hoge kwaliteit.
Er ligt een rijke schat
De voorschriften van God
van wijsheid in vervat,
verschaffen meer genot
die levensvreugde schenkt.
dan honing vers bereid.
Wat God gebiedt is waar.
Maar, HEER, wie zondigt niet?
Het leert ons zonneklaar
Wie doet U nooit verdriet,
met nieuwe ogen kijken.
wie kan zichzelf doorgronden?
Alles raakt in verval,
Ik faal zolang ik leef.
maar niet zijn wil; die zal
Zuiver mijn hart, vergeef
voorgoed betrouwbaar blijken.
mij mijn verborgen zonden.
•

Schriftlezing: Lukas 1: 67-80

Numeri 24: 17 ‘Er zal een Ster uit Jakob voortkomen en een scepter uit Israël opkomen’
Jesaja 11: 1 ‘Want er zal een Twijgje opgroeien uit de stronk van Isaï’
Zacharia 6: ‘Zie, een Man – Zijn Naam is Spruit- zal uit Zijn plaats opkomen’
Maleachi 4:2 ‘Maar voor u die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan’

• Zingen: Gez. 125: 1, 2 en 3
1 O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2 O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

3 O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
• Verkondiging: ‘Het loflied over de Opgang uit de hoogte’
• Zingen: Gez. 67: 1 en 3
1 God zij geloofd uit alle macht,
3 Gij zijt de stem der profetie
Hij komt zijn volk bevrijden
sprekend van mededogen,
en heeft aan Israël gebracht
want eens zal ieders oog Hem zien:
verlossing in zijn lijden.
de Opgang uit den hoge.
Hij heeft zijn teken opgericht:
Gezegend zij de dageraad
verheffing van het aangezicht
het licht dat weldra schijnen gaat
voor heel het huis van David,
voor wie in duister kwijnen.
zoals voorlang geschreven stond
Hij zal de schaduw van de dood
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
beschamen met zijn morgenrood.
zo doet Hij ons herleven.
Op aarde daalt de vrede!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 84: 3 en 6 OB (staande)
3 Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon
in 't moerbeidal. Gij zijt hun bron
en stort op hen een milde regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt en hun tot zegen strekt.
•

Zegen

6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven;
hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
en zich geheel aan U vertrouwt.

Liturgie Middagdienst, ds. M. Bergsma, 14.30 uur
• Welkom
• Zingen: Lied 118: 1 en 2 LvdK
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

• Stil gebed
• Afhankelijkheidsbetuiging en groet
• Zingen: Psalm 27: 3 en 4 De Nieuwe Psalmberijming
3. Hoor als ik roep, HEER, antwoord op
4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke
paden,
mijn smeken.
Mijn hart zoekt U, verberg U niet voor
zodat mijn vijand mij niet grijpen kan.
Ze zijn gemeen en kennen geen genade.
mij.
Wijs mij niet af in toorn, wil tot mij
Verijdel, HEER, hun sluwe aanvalsplan.
spreken;
Als ik niet vast geloofd had in de HEER
laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij.
was ik er hier op aarde al niet meer.
U redde mij toch eerder ook, o God?
Hoop op de HEER, vertrouw en
Laat mij dan nu niet over aan mijn lot.
wanhoop niet.
Al zijn mijn ouders bij mij weggegaan,
Wacht vastberaden, wacht tot u Hem
U neemt mij, HERE, wel in liefde aan.
ziet.
• Gebed
• Schriftlezing: Maleachi 3: 13 – 4: 20 HSV
• Zingen: Psalm 53: 5 NB
Breng, Here, breng een keer in 't aards bestel,
kom toch van Sion uit uw volk bevrijden.
Wend, Heer, ons lot, stel paal en perk aan 't lijden,
dan brengt u vrolijk lof met zang en spel
heel Israël.
•
•

Verkondiging
Zingen : Lied 107: 1, 2 en 4 LvdK

1 Wie zich hovaardig heffen,
die zal God wederstaan,
maar wie zachtmoedig leven,
ziet Hij genadig aan.
Daarom, houdt u gereed,
voegt u gewillig samen,
elkander onderdanig,
ootmoedigheid uw kleed.

2 Zo buigt u dan terneder
en kust de hand van God
die krachtig is en teder
en klaagt Hem al uw nood,
opdat Hij u verhoogt
wanneer de dag zal dagen,
dat alles is voldragen,
de ochtend van de oogst.

4 De God aller genade
die u geroepen heeft,
die zal u wel bewaren,
zo waar Hij eeuwig leeft.
Lijdt nog een kleine tijd,
God zal u niet begeven,
Hij staaft en sterkt uw leven,
en geeft u zekerheid.
•
•
•
•
•

Dankgebed en voorbede
Inzameling van gaven (Kinderen komen terug na de collecte)
Zingen: Heel gewoon
Wij belijden ons geloof (staande)
Zingen: Hemelhoog 157: 1,2, 3 en 4 (= Zingende Gezegend 136)

1
Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Refrein
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refrein

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Refrein

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Refrein
•

Zegen

