Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. W.C. van Slooten
Ds. J. Rozema
Gastgezin fam. N. Davids
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Marcha Braam
Geluid: Hielke de Haan
Oppas 0-3 (zaal 2)
Oppas 3-6 (zaal 3)
Oppas 0-4 (zaal 2)
Gerlies Meijer
Geeke Wijsbeek
Heleen Roosendaal
Janique Lemmen
Stijn Schutte
Geertje Davids
Nicole Volders
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. R. Nap en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week zal de
tweede collecte bestemd zijn voor de zending. Deze wordt bij ieder van harte
aanbevolen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Rachab”
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).
Mededelingen D.V.
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.
Zondag 11 december: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op deze zondag ,
11 december, is fam. M. Eelsing het gastgezin
Geluid zondag 11 december : Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Jan
van der Laan
Ouderenmiddag 15 december: Donderdag 15 december zal er
een ouderenmiddag worden gehouden. Hierbij zal de heer Jongsma uit Bergum
spreken over de AMISH gemeenschap. Andere belangstellenden en jongeren
zijn ook van harte welkom. De middag begint om 14.30 uur met korte meditatie
over kerst. Na afloop is er een broodmaaltijd.

Liturgie ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• Aanvangslied (staande): Ps 67: 1 en 3 NB
God zij ons gunstig en genadig.
De aarde heeft de vrucht gegeven,
Hij schenke ons 't gezegend licht
die door de hemel werd verwekt,
dat overvloedig en gestadig
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
straalt van zijn heilig aangezicht;
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
opdat hier op aarde
God is ons genegen,
elk uw weg aanvaarde
onze God geeft zegen,
en tot U zich wend ',
Hij die alles geeft,
zo, dat allerwegen
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
wat op aarde leeft.
• Stil gebed, votum en groet (staande)
• Zingen: Ld 122: 1, 3 en 5 (LvK) Kom tot ons, de wereld wacht
1 Komt tot ons, de wereld wacht,
3 Gij daalt van de Vader neer
Heiland, kom in onze nacht.
tot de Vader keert Gij weer,
Licht dat in de nacht begint,
die de hel zijt doorgegaan
kind van God, Maria's kind.
en hemelwaarts opgestaan.
5 Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
• De wil van de Heere
• Zingen: Ps 61: 3 en 5 NB
Laat mij als een kleine vogel
schuilen mogen
waar G' uw vleug'len om mij slaat.
Want gij weet wien ik mij wijdde,
dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!
•
•

Dan zal ik uw naam vereren,
Here, Here,
psalmen zingen dat het schalt!
Dagelijks zal ik U geven
heel mijn leven,
door uw lichtglans overstraald.

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest
Schriftlezingen:Jes 11, 1-5;

De Messias en Zijn vrederijk
11 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï,
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis
en de vreze des HEEREN.
3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen
zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.
4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij
met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn
mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om
Zijn middel.
• Filipp. 2, 5-11
Lofzang op Christus
5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God
gelijk te zijn,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de
mensen gelijk te worden.
8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam
geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam,
10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die
op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de
Vader.
•

NGB art 18 en 19

18. Van de menswording van Jezus Christus
Wij belijden dan dat God de belofte die Hij den oudvaderen gedaan had door de
mond Zijner heilige profeten, volbracht heeft, zendende Zijn eigen eniggeboren
en eeuwigen Zoon in de wereld, ten tijde door Hem bestemd. Dewelke eens
dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft, en den mens gelijk geworden is,
waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden
(uitgenomen de zonde), ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd
Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet
alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook
een ware menselijke ziel, opdat Hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de

ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat Hij ze beide
aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij (tegen de ketterij der
wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van Zijn moeder
aangenomen heeft), dat Christus is deelachtig geworden des vleses en bloeds der
kinderen; dat Hij een Vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat;
geworden uit het zaad Davids naar het vlees; een Vrucht des buiks van Maria;
geworden uit een vrouw; een Spruite Davids; een Scheut uit de wortelen van Isaï;
uit Juda gesproten; afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat; uit het zaad
Abrahams, aangezien Hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is Zijn
broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde; alzo dat Hij in der
waarheid onze Immánuël is, dat is: God met ons.
19. Van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in
één Persoon
Wij geloven dat door deze ontvangenis de Persoon des Zoons onafscheidelijk
verenigd en samengevoegd is met de menselijke natuur; zodat er niet zijn twee
Zonen Gods, noch twee Personen, maar twee naturen in een enigen Persoon
verenigd; doch elke natuur haar onderscheidene eigenschappen behoudende.
Gelijk dan de Goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der
dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke
natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende
begin der dagen, zijnde een eindige natuur, en behoudende al hetgeen dat een
waar lichaam toebehoort. En hoewel Hij haar door Zijn verrijzenis
onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft Hij de waarheid Zijner menselijke
natuur niet veranderd, dewijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de
waarheid Zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in
één Persoon, dat zij ook zelfs door Zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo
was dan hetgeen Hij stervende in de handen Zijns Vaders bevolen heeft, een ware
menselijke geest, die uit Zijn lichaam scheidde; maar intussen bleef de Goddelijke
natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen Hij in het graf lag; en de
Godheid hield niet op in Hem te zijn, gelijk zij in Hem was toen Hij een klein
kind was, hoewel zij zich voor een kleinen tijd zo niet openbaarde. Hierom
bekennen wij dat Hij waar God en waar mens is: waar God, om door Zijn kracht
den dood te overwinnen; en waar mens, opdat Hij voor ons zou kunnen sterven
uit de zwakheid Zijns vleses.
• Zingen: HH 181/Opw 268
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.
(Refrein)

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(Refrein)

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)
• Verkondiging
• Thema: “Gods zoon wordt mens”
• Zingen: Ps 98: 4 OB
4 Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp'len voor des HEREN oog!
Hij komt, Hij komt, om d' aard te richten,
de wereld in gerechtigheid!
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.
• Gebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: HH 365 of JdH.. (orgel) Welk een Vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus,
Dikwijls derven wij veel vrede,
die in onze plaats wil staan!
dikwijls drukt ons zonde neer
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
juist omdat wij 't al niet brengen
altijd vrij tot God mag gaan.
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't , die ons schraagt.
•

Zegen

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Liturgie middagdienst
• Mededelingen door kerkenraad.
• Zingen: Gez. 126: 1, 2 en 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.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

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.
• Stil gebed (staande)
• Votum en groet
• Zingen: Ps. 2: 1 en 2
1. Wat willen jullie, wereldmachten, toch
met al die plannen en die dwaze dromen?
Verwacht je door dat goddeloos bedrog
van God en zijn gezalfde vrij te komen?
Daar spreekt de HEER vanuit zijn hemelwoning,
een boze stem vol goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER; en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.’
2. De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord:
‘Jij bent mijn zoon; jij mag Mij alles vragen.
Er is geen land dat jou niet toebehoort.
Ik geef je macht de vijand weg te vagen.’
Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem;
anders zal Hij je als een vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!

• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Schriftlezing: Lucas 1: 26 – 38
Aankondiging van de geboorte van Jezus
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in
Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit
het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde.
De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat
de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade
gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus
geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk
zal geen einde komen.
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap
heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u
geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is
de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw
woord. En de engel ging van haar weg.
• Zingen: Gez. 66: 1 en 3
1 Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.
•
•

Verkondiging
Zingen: Ps. 27: 5 en 7 ob

3 Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

5 Mijn hart zegt mij, o Heer, van Uwentwegen:
'Zoek door geben met ernst mijn aangezicht!'
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.
7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.
• Gebed
• Collecten
• Zingen: Ps. 117
Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan!
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen: Gez. 399: 1, 4 en 6
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.
6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.
•

Zegen

