Mededelingen


Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. S. Westra en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp.
 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 dan een collecte worden gehouden voor het onderhoud
van de gebouwen.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Aankondiging van Johannes’ geboorte”.
 Kerstlijsten: 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).
Mededelingen D.V.
e
 Zondag 06 december: Volgende week zondag, 2 adventszondag is fam. A.
Eelsing (Wedderweg) het gastgezin.
 Ouderenmiddag Kerst: Woensdag 16 december zal de ouderenmiddag worden
gehouden waar we het Kerstfeest met elkaar vieren. Deze middag begint om
15.00u in het gebouw.
e
 Kerstmusical: Op 1 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.
Kerk en Vluchteling: De werkgroep Kerk en Vluchteling wil u van harte uitnodigen voor
een kerstdienst op 18 december in onze kerk, met als verlangen dat Pekelders en
asielzoekers elkaar zullen ontmoeten rondom het kerstverhaal. Na de multiculturele
kerstdienst kunnen wel met elkaar verder praten onder het genot van een kopje koffie
en een stukje kerststol. Voor dit laatste zoeken wel nog sponsoren: Wilt u / jĳ ons
sponsoren met een kerststol? Meld dit dan aan Ineke Hulzebos of Bram Koerts.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 409: 1 en 3
1 Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3 Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 672
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.
U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'
Heerser over alle dingen, )
God van de oneindigheid. )
Van uw liefde wil ik zingen, ) 2x
buigen voor uw majesteit. )

• Gebed om de Heilige Geest
• De wil van God uit Spreuken 31
• Zingen: Ps. 19: 4 NB
4. Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.

Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.
• Schriftlezing: Richteren 4: 1-5 en 5: 1-12 en 23-31
• Zingen: Ps. 68: 2 NB
Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.
• Verkondiging: ‘Het loflied voor moeders in Israël’
• Zingen: Gez. 109: 1(a), 2(v), 5(m) en 6
2 Patriarchen en profeten,
1 Hoor een heilig koor van stemmen,
de getuigen van uw Geest,
staande aan de glazen zee,
koning, heilige, apostel,
halleluja, halleluja,
martelaar, evangelist,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
als de sterren in hun glans,
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
psalmen zingend, palmen dragend,
die nu stralende verschijnt.
in de hemel is een dans.
5 Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.

Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht.

6 God uit God, eerste geboren,
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen,
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
Heilige Geest die levend maakt.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 520 (staande)
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn
hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw
licht.
Geef mij uw schild en uw zwaard in de
strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van
kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij
wacht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van
eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Wat baat mij rijkdom of eer van een
mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
Welkom
Opwekking 507
't Is goed om U te ontmoeten,
met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied en geef U eer.
't Is goed om U te ontmoeten,
met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied en geef U eer.
•

U laat mijn voeten dansen,
U vult mij met uw lied;
U geeft mij reden voor een feest,
een feest.
't Is goed om U te ontmoeten,
met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
'k zing een lied
'k zing een lied
'k zing een lied
en geef U eer.
•
Gebed
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.
•
Schriftlezing: Openbaring 19: 1-5
Verkondiging: ‘Lofprijzing’
......want van U is het koninkrijk
Zingen: Opwekking 461

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.

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Refrein:
Juich voor de Heer,
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
heel de aarde wees blij.
mijn leven lang loven,
Zing van de Koning
want U heb ik lief.
en zijn heerschappij.
Niets is zo goed als een leven
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
heel dicht bij U.
bij het horen van uw naam.
•
...... en de kracht
Zingen: Opwekking.... In de hemel is de Heer
In de hemel is de Heer
Er is kracht in Zijn woord
en Zijn glans is als kristal
als de wateren bruist Zijn stem
Hij is de Heilige, Hij is God
als de zon op de zee zo blauw
en Hij heerst over het Heelal
is de rijkdom van Zijn trouw
En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
U regeert!
Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn troon

Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert.

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven

U regeert overal
U regeert!

•
...... en de Heerlijkheid
Zingen: Opwekking 436
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Refrein:
Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid. )
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Refrein:
Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid. )
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Refrein:
Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid. )
Amen. Amen.
….. tot in eeuwigheid, Amen.
• Danken
Opwekking 695
• verberg mij nu
onder uw vleugels Heer
houd mij vast
in Uw sterke hand

als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil
als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
Collecte
• Opwekking 771
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!
Refrein :
Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U

• Zingen 687
Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost dan liefdevol
En moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
Uw vertrouwd vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is
Heer, toon mij Uw plan

Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

