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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
[NAAM] en worden weggebracht door [NAAM]
Inzameling van de gaven: De eerste collecte 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 zal de maandelijkse collecte voor het onderhoud van de gebouwen
zijn.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Tamar”
Kerstlijsten’ zondagsschool: In de komende weken kunt u iemand van de
zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een
financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de
kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar, dit jaar 45
stuks).
Inpakactie: Op maandag 28 november gaan we verder met de inpakactie, dit
keer voor de roze koffers. Helpt u ook weer mee? De tijden waarop u kunt
helpen zijn:
Ochtend: 8.30u – 11.30u
Middag: 13.00u – 16.30u
Avond: 18.30u – 21.30u
Mededelingen D.V.
Zondag 4 december: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. W.C. van Slooten voor te
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Rozema voor te gaan. Op deze
zondag , 4 december, is fam. N. Davids het gastgezin
Geluid zondag 4 december : Ochtenddienst: Marcha Braam. Middagdienst:
Hielke de Haan

Liturgie Morgendienst
Het is bijna Kerstfeest, daarom steken we vanmorgen de eerste kaars aan. De kaars
wordt vanmorgen aangestoken door Sonja Holsteen. Paulien Cannegieter leest een
gedicht voor over advent.
We zingen samen de kinderen het ‘Projectlied’ (wijs: beloofd is beloofd)
refrein:
Kom erbij, ook voor jou,
- beloofd is beloofd –
had God in gedachten:
Zijn Zoon zou Redder zijn.
Hij maakt waar, Hij is trouw:
beloofd is beloofd.
Jij mag Hem verwachten,
dat zal een feestdag zijn!

Een vrouw, heel lang geleden,
die had zoveel verdriet,
zij had misschien gebeden,
een kindje had zij niet.

• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 117: 1, 3 en 7
1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

3 Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

7 Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.
•
•
•

Moment van stil gebed (staande)
Woord van verwachting
Groet namens God

• Zingen: Ps. 68: 7 NB
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 119: 28 NB
Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid,
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere;
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here;
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid,
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.
• Schriftlezingen: Lukas 1: 39-45
Maria bij Elizabeth
39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van
Juda,
40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabeth.
41 En toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong
in haar schoot; en Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest,
42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is
de vrucht van je schoot.
43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?
44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van
vreugde op in mijn schoot.
45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal
volbracht worden.

Zefanja 3: 14-20
14 Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël!
Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem!
15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd.
De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien.
16 Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd, Sion!
Verlies de moed niet.
17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u
verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met
gejuich.
18 Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de smaad
drukt als een last op hen.
19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat,
bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het
land waar zij beschaamd waren.
20 In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen.
Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde,
wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.
• Zingen: Ps. 8: 1, 2 en 3 DNP
1. HEER, onze Heer, uw naam is hoog
verheven.
Hoe indrukwekkend schiep U al het leven!
U maakt uw luister wereldwijd bekend.
De hemel laat ons weten wie U bent.

2. De eerste woordjes die een kind kan
uiten,
gebruikt U om uw vijanden te stuiten.
De kleuter is, wanneer hij met U praat,
een wapen dat de tegenstand verslaat.

3. Ik, sterveling, kan bijna niet geloven
dat U de maan en sterren schiep daarboven.
Wat is een mens dan onbeduidend klein.
Hoe kan het dat U toch zijn God wilt zijn?
• Verkondiging: ‘De vreugdedans van een foetus’
• Zingen: Gez. 66: 1, 3 en 6
1 Mijn ziel verheft Gods eer;
3 Hoe heilig is zijn naam!
mijn geest mag blij den Heer
Laat volk bij volk tesaam
mijn Zaligmaker noemen,
barmhartigheid verwachten,
die, in haar lage staat,
nu Hij de zaligheid
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
voor wie Hem vreest, bereidt
maar van zijn gunst doet roemen.
door al de nageslachten.

6 Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulploos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 518 (staande)
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

•

Zegen

Liturgie Middagdienst
Zingen:
Opwekking 595 ‘Licht van de wereld’
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.
(Refrein)
En nooit besef ik hoe U leed,
De pijn die al mijn zonde deed.
Opwekking 333 ‘Heer, U bent El Elohim’
Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.

Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
'k Wil U kennen, Heer

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.

Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
'k Wil U kennen, Heer

•

Votum en groet

• Zingen: Opwekking 544 ‘Meer dan rijkdom’
Meer dan rijkdom,
meer dan goud,
meer dan macht,
meer dan schatten
door iemand ooit aanschouwd,
meer dan schoonheid
van sterren in de nacht,
meer dan dat,
meer dan wijsheid d
zo eindeloos veel meer
ie deze wereld kent
was de prijs
die U betaalde Heer.
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver,
In een graf
verborgen door een steen,
toen U zich gaf
verworpen en alleen;
als een roos
geplukt en weggegooid
nam U de straf
en dacht aan mij,
meer dan ooit.
• Gebed
• Schriftlezing: Johannes 15: 18- 16:4
De haat van de wereld
18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.
19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet
van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.
20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij
Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen
hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.
21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet
kennen Die Mij gezonden heeft.
22 Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu
hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
23 Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.
24 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft,
hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat.
25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij
zonder reden gehaat.
26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest
van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.
27 En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.

16 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt.
2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God
een dienst te bewijzen.
3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook
niet.
4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich
herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet
gezegd, omdat Ik bij u was.
• Zingen: Psalm 139: 2, 7 en 8 DNP
2. Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij
dat U uw handen legt op mij.
Waar ik ook ga, ik zie U kijken.
Hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

7. God, spaar de goddelozen niet;
dood iedereen die bloed vergiet.
Zou ik niet haten wie U haat
en wie uw naam en aanzien schaadt?
Ik haat hen en ik kan niet anders;
het zijn mijn grootste tegenstanders.

8. Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER,
volkomen eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg
en neem het schadelijke weg.
Doorgrond mij God, en toets mijn leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.
•

Preektekst: Johannes 15: 20m: ‘Zij hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u
vervolgen’
• Preek: ‘Kweekzalm of wilde zalm?’
• Zingen: Opwekking 346 ‘Maak ons tot stralend licht’
Maak ons tot een stralend licht
Maak ons tot een woord
voor de volken,
van hoop voor de volken,
een stralend licht
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
Tot de wereld weet
wie haar het leven geeft.
dat U verlossing geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een zegening
voor de volken,
een zegening
voor de mensen om ons heen.

Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,
een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
En bouw uw koninkrijk
• Dankgebed
• Kinderlied
• Geloofsbelijdenis met Opwekking 347
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, )
Hij is Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer, )
U bent Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.
•

Inzameling van de gaven

in de volken,
uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

• Zingen: Opwekking 665 ‘Ooit komt er een dag’
Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dag
dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon. (2x)
Refrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist.
Refrein
Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent
Refrein 2x
Tot aan die dag
•
•

Zegen
Bij het verlaten van de kerk speelt Lifesong: Opwekking 594

