Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
de doopouders, fam. B. Koerts en worden weggebracht door zr. G. MeijerCannegieter
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Avondmaalscollecte: Vanmorgen zal het Heilig avondmaal gevierd worden. De
avondmaalcollecte is bestemd voor de diaconie
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig
tussen 18:30u en 19:00u.
Koffiedrinken: In verband met de doopdienst van Tirzah Koerts zal het
koffiedrinken niet na de morgendienst maar na de middagdienst zijn, u bent dan
ook in de gelegenheid om de doopouders te feliciteren.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “Jezus geneest ons helemaal”. In verband met de doopdienst zitten
de kinderen bij elkaar in de kerk. De kinderen worden om 14.20u in zaal 1
verwacht.
Mededelingen D.V.
Zondag 7 februari: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens deze zondag, 7 februari, is fam. J. Smid het
gastgezin.
Multicultureel diner: Op zaterdag 20 februari organiseert de activiteiten
commissie een stamppotbuffet met lekkernijen gemaakt door mensen uit het
AZC. Er zal op de avond een giftenpot staan voor een vrije gift. De opbrengst is
voor activiteiten die georganiseerd worden door onze kerk in het AZC. Zelf op
product maken? Geef dit aan op de flap-over in de hal. Hierop kunt u zich ook
opgeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Klasina Wubs.
Vrouwenochtend: Dinsdag 9 februari nodigt de vrouwenochtendgroep vrouwen
van boven de 40 jaar uit om te spreken over het thema: je huis dienstbaar
maken. Zij willen graag n.a.v titus 2 vers 3-6 leren van de oudere generaties. U
bent van harte welkom van half 10 tot half 12. Wilt u doorgeven dat u komt aan
Heleen Roosendaal of Wilma Draijer?
Kampvuuravond: Vrijdag 12 februari is er in Onstwedde weer een kampvuuravond. Alle
mannen zijn hier van harte welkom. Spreker deze avond is Bram Koerts. vanaf 20.30
staat de koffie klaar. Locatie: Davy Crockett Hoeve, Smeerling 19, 9591 TX Onstwedde.

Liturgie morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 100: 1 en 2 (NB)
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 122: 2 (DNP)
Jeruzalem toont mij haar pracht:
dicht staan de huizen bij elkaar.
De stadsmuur vormt onwankelbaar
een teken van Gods trouw en macht.
De stammen komen keer op keer
hun dank betuigen aan de HEER,
die ons van hieruit wil regeren.
Door Davids huis, zijn trouwe knecht,
bestuurt Hij ons naar wet en recht
en leert Hij ons zijn naam te eren.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Johannes 10: 11-21
• Zingen: Zingende Gezegend 219: 1 en 3 (wijs: Gez. 428)
Herder, allerwegen,
Bang voor boze machten,
dwars door wind en regen,
dwalend door de nachten,
in het diepste dal,
voor de leeuw ten prooi,
roept Gij met U mede
roepen wij en klagen:
schapen tot de vrede
herder, wil ons dragen,
breng ons weer te kooi!
van de ene stal;
laat uw kudde frank en vrij
Waren wij ooit zo verstrooid?
Laat uw stem de ganse kudde
vrolijk trekken, almaar verder
achter U, o herder!
krachtig wakker schudden!
•
•
•

Preektekst: Johannes 10: 14-16
Verkondiging: ‘De echte Herder geeft je overvloed’
Zingen: Gez. 14: 4 en 5

De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

• Lezing van het formulier
• Zingen: Ps. 23: 1 en 2 (NB)
Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.
Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we Psalm 23
• Dienst van offerande
• Zingen: Ps. 23: 3 (NB)
Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.
•
•
•

Lofprijzing en dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 366 (staande)

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op Zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwighe’en
die ‘t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ‘t gans heelal
wat Hij voor ‘t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich temeer
voor zulke wond’re pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
‘t Klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 100: 1 en 4 DNP
1. Juich voor de HEERE aarde, kom
met blijdschap in zijn heiligdom.
Verhef uitbundig hart en stem
en zing een vrolijk lied voor Hem.

4. Goed is wat God al heeft gedaan,
ook komt er nooit een einde aan.
Zijn trouw gaat door, want Hij verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op
Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat ken mij gebeuren

door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

• Geloofsbelijdenis
• Luisterlied: Liefdevolle genade
• Onderwijs over de doop
• Gebed voor de doop
• Zingen: Opwekking 617 Een machtig Maker
Een machtig maker
Hij kent mijn naam,
Formeerde mijn hart.
Hij weer zelfs wat ik denk.
Hij nam voor de tijd begon
Hij ziet mijn stil verdriet
Mijn leven in zijn hand.
En hoort mij als ik roep.
Ik heb een Vader,
Hij noemt mij zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
Waarheen ik ook zal gaan.

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.

Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt
Hij ziet jouw stil verdriet
En luistert als je roept,
En luistert als je roept.
• Drie vragen aan Bram en Anka Koerts
• De kinderen in de kerk mogen naar voren komen
• Doop van Tirzah Koerts
• Zingen: Ps. 105: 5 OB
God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenken
zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
• De kinderen zingen een lied en geven een cadeau (u mag weer gaan zitten)
• Kinderlied: ‘God kent jou vanaf het begin’
• Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest
• Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige
Een boog in de wolken als teken van
Naam.
trouw,
Verborgen aanwezig deelt U mijn
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij
bestaan.
jou!
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar
In tijden van vreugde, maar ook van
geheim.
verdriet,
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U
ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt
zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend
dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

• U kunt uw kind na het zingen (eventueel) naar de oppas brengen
• Schriftlezing: Psalm 16
• Zingen: Opwekking 559 Schijn met uw licht
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, )
schijn met uw licht in mijn hart, ) 2x
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. )
Refrein:
Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.
Schijn met uw licht... (Refrein 2x)
Heilig, heilig, heilig, (3x)
dat ik U zien zal. ) 4x
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. ..
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.
• Verkondiging: ‘Een prachtige erfenis’
• Zingen: Zingende Gezegend 97: 1, 2 en 4
Bezingt Gods lof als nooit tevoren,
Gij zult de erfenis verkrijgen
gij die naar zijn barmhartigheid
die in de hemel wordt bewaard in Christus wederom geboren
als God verbreekt het grote zwijgen,
ten leven uitverkoren zijt wordt eindelijk geopenbaard
die hoop steekt onze vreugde aan:
wat onaantastbaar weggelegd
de Heer is waarlijk opgestaan!
ons door God zelf is toegezegd.
Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde,
gij die Hem ongezien bemint,
Hem op zijn woord alleen vertrouwde weest blij, verheugt u als een kind,
het grote einddoel is in zicht:
uw heil komt stralend aan het licht!
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 602 ‘De vrede van God’

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
•

Zegen

