Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
fam. H. Jonker en worden weggebracht door zr. J. Hillenga
Op dankdag is het bloemstuk bestemd voor zr. Nienke van Dijk en wordt het
weggebracht door zr. T. Braam
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is de CDC-collectele. Deze is bestemd voor het project
Casa Lumina in Roemenië. Br. Jeroen Westra heeft hier vorige week meer
informatie over gegeven.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Nebukadnessar gestraft”.
Mededelingen D.V.
 Dankdag 2015: Op woensdag 4 november is het weer dankdag. De
dankdagdienst begint om 19.30u en wordt geleid door ds. S.P. Roosendaal .
Tijdens deze dienst is fam. M. Eelsing het gastgezin
 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.
 Kinderdankdagmiddag : Aankomende woensdag organiseert de zondagsschool
weer een kindermiddag. De middag begint om 13.30u en is om 16.00u
afgelopen. Iedereen tussen de 4 en 10 jaar is van harte welkom in het gebouw!
Het thema van deze middag is: ‘God geeft ons veiligheid’ n.a.v. Psalm 4.
 (ouderen)middag 3 november: Op de 50+ middag van dinsdag 3 november, die
om 15.00u begint, komt ds. Aart Brons naar Nieuwe Pekela om een presentatie
te geven over zijn werk voor het CIS (Centrum voor Israëlstudies). Het CIS heeft
verschillende relaties: met Joden, Messiasbelijdende Joden en Palestijnse
christenen.Op deze middag is iedereen (ook jongeren) die belangstelling heeft
voor het werk van Ds. Aart Brons van harte welkom. Meer informative kunt u
krijgen via zr. Jeanet Hillenga
 Zondag 8 november: Volgende week zondag zijn de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens deze zondag, 8 november, is fam. H. Raveling
jr. het gastgezin.
Kledingbeurs:
Op 21 november wordt er net als vorig jaar een gratis kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd in ons gebouw. Hiervoor hebben we zoveel
mogelijk kleren (nog in goede staat, gewassen en liefst op maat gesorteerd)
nodig én speelgoed. Mocht u kleren of speelgoed liggen hebben, dan willen we
dit graag gebruiken op deze beurs. Meer informatie rond de kledingbeurs volgt
of anders kunt u contact opnemen met uw diaconie


Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 428
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad
Maar ook, als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis

Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid )
dat ik genade vond ) 2x

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Johannes de Heer 459: 1 en 3
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed!

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Psalm 51
• Zingen: Ps. 40: 4 (OB)
Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid' ik: 'Zie, ik kom, o Heer;
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld,
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen.
Mijn liefd' en ijver brandt;
Ik draag Uw heil'ge wet,
Die Gij den sterv'ling zet,
In 't binnenst' ingewand.'
•
•

Preektekst: Psalm 51: 18 en 19
Verkondiging: ‘Waar God blij van wordt…’

• Zingen: Ps. 51: 5 (DNP) en Ps. 69: 14 (OB)
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods
Door offers worden schulden niet
voldaan.
lof;
In dode dieren schept U geen behagen.
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid
U neemt ons hart, gebroken en verslagen,
prijzen;
genadig als een offergave aan.
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
Bouw Sion op in al zijn oude pracht.
En Juda's steên herbouwen uit het stof.
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn
Daar wordt het offer, rein en
ongeschonden,
raad,
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen;
weer naar de eisen van uw wet gebracht.
Zonder gebrek draagt het voor ons de
Daar zullen zij, Gods knechten met hun
zaad,
zonden.
Zij, die Zijn Naam beminnen, erf'lijk
wonen.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 360: 1
1 Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we 1 Samuël 15: 20-23
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 437
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
God, laat mij voor uw aangezicht,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
geheel van U vervuld en rein,
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
naar lijf en ziel herboren zijn.
en ga de weg die U behaagt.
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen (staande): Ps. 34: 7 en 11 (OB)
Houdt dan uw tong in toom.
Dat zij nooit schand'lijk spreek' of
smaal';
Dat nooit bedrog of logentaal
Op uwe lippen koom'.
Betreedt het rechte spoor;
Veracht het kwaad; jaagt naar den vreê.
God ziet de vromen, en hun beê
Geeft Hij altoos gehoor.
•

Zegen

De Heer verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

Liturgie middagdienst, ds. G. Huisman, 14.30 uur
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Liedboek 329
1 Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2 Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3 Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
• Stil gebed
• Afhankelijkheid
• Groet van God
• Zingen Psalm 95: 1.2 en 3
Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
•
•
•

Gebed
Bijbellezing: Psalm 25
Zingen Psalm 25: 2. 4. En 6 (OB)

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Wie heeft lust den Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aardrijk erven.

• Preek: Leer mij uw weg
• Zingen Joh de Heer 330
Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.

• Dankgebed
• Inzameling gaven
• Zingen Psalm 105:1
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
• Kinderen in de dienst
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Liedboek Gezang 481: 2 en 4
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.
4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
•

Zegen

