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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente,
naar br. J. Westra en worden weggebracht door zr. M. Braam
Extra bloemengroet 19 februari: Wellicht is het u opgevallen dat er vorige
week een extra bos bloemen in de kerk stond. Deze bloemen zijn, als groet
van de gemeente, naar zr. T. Braam gebracht door br. L. Sligter.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij
het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de
gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus bij de offerkist.”
Mededelingen D.V.
Gebedsuur 1 maart: Op 1 maart zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur
plaatsvinden in de pastorie. Als u of jij gebedspunten heeft, geef dat dan
gerust door aan Bram Koerts of Martha Raveling. We bidden graag voor u, jou
of je gebedspunt.
Zondag 05 maart : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. In de morgendienst hoop ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. In
de middagdienst hoopt ds. M. Bergsma voor te gaan. Tijdens deze zondag, 05
maart, is fam. A. Wubs het gastgezin.
Geluid zondag 05 maart : Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst: Geert
Raveling
Zondag 12 maart: In verband met de intrede van ds. G. op ’t Hof in de
hervormde gemeente zullen we als gemeente aanwezig zijn in de middag
dienst zondag 12 maart in de Hervormde kerk te Nieuwe Pekela.
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 morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opw.334:1,2 (Heer,Uw licht en Uw liefde schijnen)
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.
Heer 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein

• Stil gebed, Votum en Groet
• Zingen: Opw.167:1,2 (Samen in de naam van Jezus)
Samen in de naam van Jezus
Heel de wereld moet het weten
heffen wij een loflied aan,
dat God niet veranderd is.
want de Geest spreekt alle talen
En zijn liefde als een lichtstraal
en doet ons elkaar verstaan.
doordringt in de duisternis.
Samen bidden, samen zoeken
‘t Werk van God is niet te keren
naar het plan van onze Heer.
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
die door mensen zijn gemaakt.
• Gebed
• Wetslezing
• Zingen: Ps.119:1 O.B.
1 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
die, ongeveinsd, des HEREN wet betrachten;
die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;
welzalig, die, bij dagen en bij nachten,
gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
van harte zoekt met ingespannen krachten.

• Schriftlezing:Matth.15:21-28
De Kananese vrouw
21 En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22 En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon
van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten.
23 Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe
en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na.
24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van
het huis van Israël.
25 Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij!
26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te
nemen en naar de hondjes te werpen.
27 Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel
van hun bezitter.
28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal
gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.
• Zingen: Ps.66:1
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
• Verkondiging: Aanhoudend geloof overwint!
• Zingen: Ps.66:3,6,7
Doe onze God uw loflied horen,
Gij die God vreest, ik zal u spreken
gij volken, zingt alom op aard,
van al wat aan mij is geschied.
looft Hem door wie wij zijn herboren,
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
of in mijn hart was reeds een lied.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
Zou God mij hebben willen horen,
zoals men erts tot zilver smelt.
wanneer ik onrecht had beraamd?
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.
gelouterd voor uw ogen stelt.
De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

• Dankgebed
• Kollektes
• Slotzang: Opw.277 (Machtig God,sterke Rots)
Machtig God, sterke Rots,
Lam van God, hoogste Heer,
U alleen bent waardig.
heilig en rechtvaardig,
Aard' en hemel prijzen U,
stralend Licht, Morgenster
glorie voor Uw naam.
niemand is als U.
Prijst de Vader,
Prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der Heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
•

Zegenbede

Liturgie middagdienst
• Welkom
• Zingen: Psalm 138: 1 en 4 NB
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen: Gezang 445: 1, 2 en 3 (God heeft Zijn Zoon gegeven)
1 God heeft mij zijn Zoon gegeven,
2 Jezus Christus is gestorven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
is verrezen, ook voor mij,
ja, ik weet het, ik zal leven,
heeft de zegepraal verworven
en door Hem ten hemel gaan.
en het leven, ook voor mij.
Zelfs eer ik nog was geboren,
Aan Gods rechterhand gezeten,
heeft mij God in Hem verkoren,
zal Hij nimmer mij vergeten,
eer zijn woord met scheppersmacht
maar, uit deernis met mijn lot,
dit heelal tot aanzijn bracht.
treedt Hij voor mij in bij God.
3 Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
• Gebed om de leiding van de heilige Geest
• Schriftlezing: Mattheus 11: 2 – 15
2 Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij
twee van zijn discipelen,
3 en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?
4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en
ziet:
5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en

doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie
verkondigd;
6 en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.
Jezus' getuigenis over Johannes
7 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar
bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer
bewogen wordt?
8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed?
Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen.
9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel
meer dan een profeet.
10 Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw
aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.
11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan
die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der
hemelen, is groter dan hij.
12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der
hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.
13Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.
14En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.
15Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
• Zingen: Opwekking 407 (O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering)
0, Heer mijn God,
Het sterrenlicht,
wanneer ik in verwondering
het rollen van de donder,
de wereld zie
heel dit heelal,
die U hebt voortgebracht.
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)

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)
• Thema-afkondiging: Geloof en twijfel
• Zingen: Psalm 68: 10 OB
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
• Verkondiging met als thema Geloof en twijfel
• Zingen: Opwekking 488 (Heer, ik kom tot U)
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
[Chorus]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
[Chorus 2x]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
[eind 2x]
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
• Dankgebed
• Collecte, bestemd voor
• Zingen: Psalm 149: 1 NB
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
•
•

We belijden ons geloof
Zingen: JdH 981 (Wat zal de wereld mooi zijn op die dag)

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
• Zegen + zingen: Gezang 456: 3 (Amen, amen,amen)
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

