Mededelingen







Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. S. Westra en worden weggebracht door zr. A. de Jonge-Kuiper.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
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.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Aankondiging van Jezus’ 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.
 Zondag 13 december: Volgende week zondag, 3e adventszondag hoopt ds. S.P.
Roosendaal de ochtenddienst te leiden. De middagdienst wordt geleid door ds.
M. Bergsma tijdens deze zondag, 13 december, is fam. J. Cannegieter het
gastgezin.
 Kerstmarkt 2015: Op vrijdag 11 december organiseert de activiteitencommissie
in ons kerkgebouw een kerstmarkt voor iedereen! De markt begint om 17.00u
en duurt tot 21.00u. Eten en drinken en andere leuke spullen zijn te krijgen op
deze markt. Iedereen van harte uitgenodigd!
 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.
 Kerstmusical: Op 1e 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
Het is vandaag de tweede adventszondag. We steken vandaag de tweede kaars aan.
Nog twee zondagen en dan is het Kerstfeest! Jonas Holsteen steekt vandaag voor ons de
kaars aan.
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 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 need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 24: 2 en 5
Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht ?
Het hoofd van 's hemels legermacht !
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Zingende Gezegend 110: 1 en 2 (Gez. 141)
Die waarlijk mens geworden zijt,
Die waarlijk mens geworden zijt
om onder ons te wonen
om kind aan huis te wezen
en alle volken, wereldwijd,
bij wie hier schrijnend onrecht lijdt
en altijd pijn moet vrezen uw tederheid te tonen verbazingwekkend, zo dichtbij
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
ons lijden zult Gij lonen.
de wereld zal genezen!
• Schriftlezing: 1 Samuël 2: 1-10
• Zingen: Gez. 9: 1, 2 en 9
1 Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij 't hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

2 Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

9 De Here God regeert.
Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen.
Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil
zal in de nacht verdwijnen.
• Verkondiging: ‘Het loflied op de gezalfde Koning’
• Zingen: Ps. 72: 1, 4 en 7 (DNP)
1. God, laat de koning goed regeren,
4. Wie roept om hulp zal hij bevrijden.
met recht en met beleid.
Wie in ellende leeft
Wil hem uw wijze regels leren
redt deze koning, die zal strijden
en uw gerechtigheid.
voor wie geen helper heeft.
Dan zal uw volk in vrede leven,
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukt of diep in nood –
verdrukten zal hij redding geven,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
verdrukkers pakt hij aan.
Hij redt hen van de dood.
7. Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond,
want Hij alleen doet grote dingen.

Laat nu uit ieders mond
zijn lof weerklinken door de tijden:
groot is zijn roem en eer!
Laat al wat leeft zijn naam belijden.
Ja, amen, loof de HEER.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 400 (staande)
Liefde was het, onuitputtelijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.
•

Zegen

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 93: 1 en 3 (DNP)
1. De HEER regeert! Zijn koninklijk
gewaad
is kracht en luister, en onwrikbaar staat
de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
de aarde wankelt niet in eeuwigheid.

3. Uw woorden zijn betrouwbaar voor
altijd
en in de tempel straalt uw heiligheid.
In deze wereld waar het water woedt
doorstaan uw woord en huis de
hoogste vloed.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 312: 1 en 6 (wijs: Gez. 446)
Uw hemel, Heer is niet te hoog
Uw liefde is een regenboog:
zij zoekt zich zelve niet,
voor wie de aarde ziet Gij hebt de mensen op het oog,
zij heeft de aarde op het oog,
dat die uw hemel ziet!
hun vreugde, hun verdriet.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Openbaring 4
• Zingen: Gez. 457: 1 en 2
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God
almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied
gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en
machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen
aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden
kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te
midden
al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

• Verkondiging: ‘De hemel staat hier voor je open…’
• Zingen: Gez. 457: 3 en 43
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in
Heilig, heilig, heilig! Heer, God
duister,
almachtig
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
hemel, zee en aarde verhoogt uw
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
heerlijkheid.
één en al vuur en liefde en majesteit.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en
machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

•
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen in de dienst
Kinderlied: ‘We zullen opstaan’

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 443: 3 (staande)
3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
•

Zegen

