Mededelingen
Bloemengroet: Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar
br. A. Wubs en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De avondmaal collecte is bestemd voor EO Metterdaad actie noodhulp
bootvluchtelingen.
 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: “Simson en Delila”. Volgende week (startzondag) is er geen
zondagsschool.
 Mannenconferentie: Denk ook alvast na over de mannenconferentie van 16 en
17 oktober in Mussel met als thema 'Jezus ontmoeten' (info bij Bram Koerts).
 Verkoop bolchrysanten: De activiteitencommissie verkoopt bolchrysanten.
1 bolchrysant kost 5 euro en 3 bolchrysanten 12,50 euro. Bestellen kan tot maandag 7
september en ze kunnen worden afgehaald op vrijdag 11 september tussen 13.00 en
14.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij Jan Schutte of Klazina Wubs.
Mededelingen D.V.
 Zondag 13 september: Volgende week zondag is het startzondag, het
schema voor deze zondag ziet er als volgt uit:
10.00u-11.00u: Inloop met koffie/cake
11.00u-12.15u: Ochtenddienst gericht op jonge kinderen
12.15u-12.45u: Koffie, tijd voor ontmoeting
12.45u-14.00u: Broodmaaltijd voor de hele gemeente
14.30u-15.45u: Middagdienst met medewerking van Lifesong
16.00u-18.00u: Bloemen wegbrengen door de jeugdclubs en JV
18.00u-21.00u: Avondprogramma voor jeugdclubs en JV
Denkt u aan de aangepaste tijden!? Op deze zondag, 13 september, is
fam. A. Wubs het gastgezin
 Inleveren kopij kompas: De inleverdatum voor het Kompas is 7 september
(morgen). Graag uw bijdrage sturen naar kompascgkpekela@gmail.com.
 Startweek 2015: Ook dit jaar begint het nieuwe seizoen weer met een
spetterende startweek waar u allen voor bent uitgenodigd! Het programma:
 Maandag 14 september: Viswedstrijd voor de hele gemeente
Vispas is niet nodig. Tijd: 18.00u-19.30u
 Dinsdag 15 september: Sport en Spel voor de hele gemeente
Onstwedderweg 70. Tijd: 18.00u-20.30u
 Woensdag 16 september: Zondagsschool en Clubs
 Vrijdag 18 september: Muziekavond voor iedereen
Tijd: 19.00u-20.30u


Wil je tijdens de muziek- en zangavond iets doen, geef dit dan aan bij
Janna Meijer-Wubs. Janna zal een programma maken waarin iedereen
de mogelijkheid krijgt om in groepen of alleen iets te doen.
Heeft u een lied wat u op deze avond graag met de gemeente zingt? Dit
kunt u opschrijven op de flap-over in de ontmoetingshal.
Meer informatie over de startweek kunt u vinden in het laatste kompas.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 149: 2 en 3
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 216: 1 en 3
God lof! Wij zijn genodigd tot
En wie dat Woord vernomen heeft
het vieren van een feest,
en ziet wat is geschied,
bemoedigd door de groet van God,
die zingt, zolang hij leven heeft
geroepen door de Geest.
het allerhoogste lied
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-19
• Zingen: Ps. 31: 16, 18 en 19
Gij doet in 't licht hen toevlucht vinden,
dat van uw aanschijn straalt.
Geen die hen achterhaalt.
Wie zich ook tegen hen verbinden,
geen laster kan ze deren
die bij U schuilen, Here.

Ik voelde mij wel afgesneden,
gebannen uit uw oog,
Gij waart zo ver, zo hoog.
Maar, Heer, Gij hoorde mijn gebeden.
Gij laat toch wie U smeken
uw bijstand niet ontbreken.

God slaat de trotsen die Hem griefden,
maar steunt met raad en daad
wie zich op Hem verlaat.
Hoopt op den Heer, gij zijn geliefden,
houdt moed, blijft Hem verwachten,
hij schenkt u nieuwe krachten.
•

Preektekst: 1 Samuël 1: 18c ‘zij at en haar gezicht stond niet meer als
voorheen’

• Verkondiging: ‘Opgelucht aan tafel’
• Zingen: Gez. 291: 2
2 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die ‘t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!
• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 358: 3 en 4
3 Gij, die voor armen rijkdom hebt
bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen
wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen
voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken
moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en
wijn.

• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we 1 Samuël 2: 1-3 en 6-9
• Dienst van offerande
• Zingen: Zingende Gezegend 216: 6
Dan geven wij met gulle hand
een offer voor de Heer,
wie arm is, die beërft het land,
de minste, die krijgt meer!
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen (staande): Zingende Gezegend 216: 7
God lof! Wij zijn genodigd tot
het eeuwig bruiloftsfeest gezegend is wie zo bij God
als kind is thuis geweest!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 108: 1 OB
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 103: 5 NB
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Lukas 11: 1-4
• Luisterlied: The Lord’s prayer
• Verkondiging: ‘Zoals de Vader…’
• Zingen: Gez. 308
1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3 Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

•
•

Onderwijs over het ambt van ouderling en diaken
Zingen: Ps. 25: 3 en 7 NB

Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

• Vragen voor de bevestiging
• Bevestiging van broeder Sligter
• Gebed en handoplegging
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 58: 1 en 2
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

• Geloofsbelijdenis Catechismus zondag 46
• Zingen: Opwekking 58: 3 en 4 (staande)
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Vrede zij u, vrede zij u.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Vrede zij u, vrede zij u.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
•

Zegen

