Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Raveling-Greven en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de 2e collecte
is bestemd voor Hulpverleningszondag. Een overzicht van de gesteunde
projecten staan in de folder die vorige week zijn uitgedeeld. Meer info
op www.cgk.nl > diaconaat > noodhulp
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “De wonderlijke visvangst”.
Opbrengst avondmaalscollecte: De avondmaalscollecte heeft vorige week
€291,48 opgebracht
Mededelingen D.V.
Zondag 14 februari: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens deze zondag, 14 februari, is fam. S.
Hillenga het gastgezin.
Multicultureeldiner: Op zaterdag 5 maart 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: Opwekking 689 ‘Spreek o Heer’
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
Toets ons hart en ons denken nu,
en verander ons naar uw evenbeeld,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
In geloof zien wij dan uw majesteit,
onze daden maakt tot getuigenis.
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
Woord van hoop, dat ons leven deed,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
overwinning geeft over ongeloof.
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Psalm 29: 1, 4 DNP
1. Engelen, geef aan de HEER,
geef Hem heerlijkheid en eer.
Kniel en zing over Gods faam:
‘Heilig, heilig is zijn naam!’
Hoor, zijn stem spreekt in orkanen,
echoot over oceanen;
heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksems en zijn donder.
•
•
•

Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

4. In de tempel van de HEER
klinkt een lofzang op zijn eer,
Hij regeert met vaste hand
over zee en vasteland.
Deze koning is almachtig,
Hij beschermt zijn mensen krachtig.
Door zijn woord komt Hij ons tegen
met zijn vrede en zijn zegen.

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
Zingen: Liedboek 7: 1, 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
• Schriftlezing: Marcus 2: 18-22
• Zingen: Psalm 45: 1, 7 OB
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning
zingen,
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te
loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te
boven;
Genâ is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend
wordt.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Straks leidt men haar in statie, uit haar
woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den
maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voên, die afstraalt van haar
wangen.
Tot zij, waar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof.

• Verkondiging
• Zingen: Liedboek 303: 1, 2 en 4 ‘De ware kerk des Heren’
1 De ware kerk des Heren,
2 Door God bijeen vergaderd,
in Hem alleen gegrond,
een volk dat Hem behoort,
geschapen Hem ter ere,
als kindren van een Vader;
de bruid van zijn verbond,
een doop, een Geest, een woord.
dankt aan zijn dood het leven.
Zo offert allerwege
Hij is haar Bruidegom.
de kerk U lof en prijs.
Want God, zo staat geschreven,
Een naam is aller zegen,
zag naar zijn dienstmaagd om.
een brood is aller spijs.
4 In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Nieuw Liedboek 416 ‘Ga met God en Hij zal met u zijn’
1. Ga met God en Hij zal met je zijn:
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
Jouw nabij op al je wegen.
bij gevaar, in bange tijden,
Met Zijn raad en troost en zegen
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
•

Zegen

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Aanvangslied (staande): Ps 111: 1 en 5 OB
1 Looft, halleluja, looft den HEER!
5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval.
Mijn ganse hart verheft zijn eer,
Het staat op recht en waarheid pal
ik zal zijn naam en grootheid prijzen.
als op onwrikb're steunpilaren.
'k Zal met d' oprechten onderling,
Hij is het, die verlossing zond
vereend, in hun vergadering
aan al zijn volk, Hij zal 't verbond
en raad, Hem plechtig eer bewijzen.
met hen in eeuwigheid bewaren.
• Stil gebed, votum en groet (staande)
• Zingen: Ld 328: 1
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
•

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest
• Schriftlezing: (HSV) Ex 20,14; Jes 62, 1-5; Ef 5, 21-33
• Zingen: Ps 25: 2 en 4 NB
Here, maak mij uwe wegen
God is goed, Hij is waarachtig
door uw Woord en Geest bekend;
en gaat zijn getrouwen voor,
leer mij, hoe die zijn gelegen
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
en waarheen G' uw treden wendt;
zondaars in het rechte spoor.
leid mij in uw rechte leer,
Hij zal leiden 't zacht gemoed
laat mij trouw uw wet betrachten,
in het effen recht des Heren:
want Gij zijt mijn heil o Heer,
wie Hem need'rig valt te voet,
'k blijf U al den dag verwachten.
zal van Hem zijn wegen leren.
• Verkondiging
• Thema: Met het 7e gebod een huwelijkscursus: (ge)trouw(d) zijn!
• Zingen Ps 81: 9, 11 en 12 OB
9 "Hoort Mij," zei Ik toen,
och, dat Israël
"Onder u betuigen,
zich, op mijn bevel,
wat gij hebt te doen;
onder Mij wou buigen!"

11 "Ik, Ik ben de HEER;
'k ben uw God, die heilig
ijver voor mijn eer;
die u door mijn hand
uit Egypteland
leidde, vrij en veilig."

12 "Opent uwen mond,
eist van Mij vrijmoedig
op mijn trouwverbond;
al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij 't smeekt,
mild en overvloedig."

• Gebed
• Inzameling vd gaven
• Kinderlied
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opw 214 Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Koor:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.
Koor:

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Koor:

Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Koor:
•

Zegen

