Mededelingen
 Kerstbloemstuk: Tijdens de kerstdagen staat er een mooi kerstuk 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: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij
de uitgang van de kerk zal een collecte worden gehouden voor het onderhoud
van de gebouwen.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er geen zondagsschool. De zondagsschool begint
weer op 10 januari2016
 Adreswijziging: Zr. Jonker is verhuisd en woont nu op het volgende adres:
Parkheem, Irenelaan 2, Kamer 24, 9503 KB Stadskanaal
Mededelingen D.V.
 Oudjaarsavond: Op oudjaarsavond zal er een kerkdienst zijn die om 19.30u
begint. Tijdens deze dienst hoopt ds. S.P. Roosendaal ons voor te gaan.
 Nieuwjaarsmorgen: Op 1 januari zal er om 10.00u een kerkdienst gehouden
worden waarin ds. S.P. Roosendaal een korte meditatie houdt. Onder het genot
van een kopje koffie mogen we het nieuwe jaar met de Heer beginnen.
Zondag 3 januari: Volgende week zondag, 3 januari, is fam. R. Cannegieter het
gastgezin.

Liturgie Zondagochtend 27 december 2015
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Psalm 113:1, 2
Prijst, halleluja, prijst den Heer,
gij 's Heren knechten, immermeer
moet 's Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt,
tot waar z' in 't Westen nederdaalt,
zij 's Heren grote naam geprezen.

Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Gezang 481:1, 2
1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• De Wet van God: Markus 10:17-30
• Zingen: Psalm 87:2, 4
2 Rahab en Babel zullen u behoren.
4 Zij zullen saam, de groten met de
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem
kleinen,
neer
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en ieder land erkent Hem als de Heer.
en onder fluitspel in het ronde gaan,
O moederstad, uit u is elk geboren!
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
• Schriftlezing: Genesis 11:1-9
• Zingen: Psalm 33:5
Van waar Hij woont, in 't licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is 't voor de Heer.
Woord voor woord te lezen
•

Verkondiging:

is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen,
heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.

• Zingen: Psalm 33:7, 8
Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Opwekking 167
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
•

Zegenbede

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Zingen: Gz. 126: 1, 3
1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
• Stil gebed, Votum en Groet
• Zingen: Ps. 149: 1, 2 (ob)
1 Looft, looft den HEER, dien
onbedwongen,
een nieuw gezang zij toegezongen,
in 't midden zijner gunstelingen,
die Hem ter ere zingen.
Dat Israël, met blijden klank,
zijn milde Schepper loov' en dank';
dat Sions kroost, met lofgejuich,
zich voor zijn Koning buig'.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

2 Laat d' ijverige tempelreien
Op fluiten 's Hoogsten naam verbrei’en;
hun psalmgezangen vrolijk paren,
met trommelen en snaren;
nu God met lust zijn ogen slaat
Op Jakobs uitverkoren zaad;
zachtmoedigen zijn gunst betoont,
en hen met heil bekroont.

Gebed
Schriftlezingen:
Joh. 1: 1 - 18
Ex. 16: 6 - 15
• SB 15: 8 Want zie Ik schep een nieuw begin
8 Want zie, Ik schep een nieuw begin:
nieuw wordt de hemel, nieuw de aarde dit is het deel dat Ik bewaarde
voor wie Mij dient met ziel en zin.
Zij denken niet meer aan 't verleden,
maar vreugde straalt van hun gelaat.
Geen schepsel is bedacht op kwaad
in mijn domein, mijn rijk van vrede.
•
•

•
•

Verkondiging
Gz. 146: 1, 4 Dit is de dag

1 Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
• Dankgebed
• Collecte
• Gz. 147: 1, 4
1 Looft God, gij christ’nen, maakt Hem
groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.
• Geloofsbelijdenis (H.C. Zo 14)
• Gz. 11
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen
•

Zegenbede.

4 Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.

4 Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
Hij neemt ons vlees en bloed
en geeft ons in zijns Vaders huis
zijn eigen overvloed,
zijn eigen overvloed.

