Mededelingen





Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
mevr. H. de Jonge-Brouwer en worden weggebracht door Fam. E. Hulzebos.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Het feestmaal en de schrijvende hand”.
Adres fam. S. Koning: Na de dankdagdienst hebben afscheid mogen nemen van
br. en zr. Koning die inmiddels verhuisd zijn naar Groningen. Wilt u hen nog veel
geluk en goeds toewensen of in de toekomst nog een keer een groet brengen
o.i.d., het nieuwe adres is Parelstraat 372, 9743 JZ te Groningen.

Mededelingen D.V.
 Zondag 15 november: Volgende week zondag zijn de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P. Roosendaal
voor te gaan. De middagdienst wordt geleid door ds. J. Geerts. Tijdens deze
zondag, 15 november, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
 Gebedsavond: Op donderdag 12 en 19 november zijn er twee extra
gebedsavonden. We willen sowieso graag bidden voor de kledingbeurs van 21
november, maar alle gebedspunten zijn welkom. Er is genoeg om voor te bidden
en te danken. De gebedsavond van 12 november zal van 19:30-20:30 in de
pastorie gehouden worden. 19 november van 19:30-20:30 in het gebouw. Voor
meer informatie vraag Bram Koerts.
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.

Ochtenddienst, br. B. Koerts, 9.30 uur
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Psalm 122:1, 3
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ‘s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Psalm 121:1, 2 (OB)
1 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
die hemel, zee en aarde,
eerst schiep en sinds bewaarde.

2 Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,
uw wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt.
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken:
de HEER zal u bewaken.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• De Wet van God: Deuteronomium 5:1-20
• Zingen: Psalm 32:3, 4
Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn
Zo spreekt de Heer: “Mijn weg zal Ik u
haven,
wijzen,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
reizen.
omringt met lied’ren van bevrijding mij!
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
Gij zult mij voortaan door uw trouw
zich slechts aan toom en bit gewonnen
bewaken,
geeft”.
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Wie God ontvliedt heeft ondergang te
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
vrezenGij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig
baan.
wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!

• Schriftlezing: Lukas 11:1-13
• Zingen: Opwekking 136:1, 2
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

• Verkondiging: “Heer leer ons nu bidden.”
• Zingen: Psalm 116:1, 6
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
nu danken voor de redding van mijn leven?
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen Ik heb de kelk van ‘s Heren heil geheven
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. en noem voor heel het volk zijn grote naam.
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Opwekking 249
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wij U bent,
want uw Woord maakt uw wegen
bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt
in de nacht.
•

Zegenbede

Refrein:
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein:

Middagdienst, ds. J. Rozema, 14.30 uur.
• Welkom en mededelingen
• Ps 9: 1, 9, 5
1 Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw Naam verblijden,
U hoogste God, mijn psalmen wijden.

9 Ten dode voert het duister pad
van al het volk dat God vergat.
Maar wie ellendig is, mag hopen.
Het heil blijft voor de arme open.

5 Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.
• Stil gebed, Votum en Groet
• Ps 33: 11 OB
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend’lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.
• Gebed
• Schriftlezingen: Joh. 15: 1 - 17, 1 Joh. 2: 12 - 17
• Gz. 78: 1, 4
1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
o Heiland die de wijnstok zijt!
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
Het werk in need’righeid begonnen,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Doorstroom, beziel en zegen mij,
Wat in de winds’len sliep, ontbot,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
en komt in ‘t licht en rijpt voor God.
•

Verkondiging
Thema: Door liefde verbonden
Met wie ben je verbonden
Hoe houd je die verbinding in stand

• Gz. 455: 1, 2, 3
1 Als Hij maar van mij is
en ik ben van Hem,
als ik, tot de dood nabij is,
luister naar zijn trouwe stem,
heb ik niets te lijden,
leef ik in een vroom en stil verblijden.

2 Als Hij maar van mij is
laat ik alles staan,
wil ik enkel zijn waar Hij is,
volg ik Hem waar Hij zal gaan.
Mij is om het even
heel het lichte, luide, aardse leven.

3 Waar Hij maar van mij is
is mijn vaderland.
Zie hoe Hij alom nabij is
met de gaven van zijn hand.
Broeders lang verloren
vind ik weer in wie aan Hem behoren.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven, Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: Samen in de naam van Jezus.
• Ps. 138: 2
Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun ‘t woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.
• Geloofsbelijdenis
• Gz. 217: 1, 3, 4
1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

3 Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ‘t nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!
•

Zegen

