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Bij de dienst: Thema: Soms gaat de
hemel even voor je open

Voorganger: dhr. J. Lankhaar , Wijk en
Aalburg
Organist: Cedrik Kerkdijk
Collecten:
1. Kerk
2. Diaconie
3. Exploitatie

De dienst
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: lied 283 : 1,2, 4 en 5

de gemeente gaat staan

Stil gebed
Groet en bemoediging
V:
God zal bij u zijn
Allen: God zal u bewaren
V:
Onze hulp is in de naam van de
Heer
A:
Die hemel en aarde gemaakt
heeft
V:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:
En het werk van Zijn handen
niet loslaat
Zingen: Lied 632: 1 en 3

We kunnen elkaar veel meer troosten dan we
beseffen.
We kunnen elkaar veel meer danken dan we
vermoeden.
We kunnen elkaar veel meer steunen dan we
tot nu toe deden.
We zouden elkaar veel meer moeten
aanmoedigen in het goede.
We zouden elkaar veel meer moeten
bewonderen in het schone.
We zouden elkaar veel meer moeten helpen in
het moeilijke.
We zijn tot veel meer in staat dan we
vermoeden.
We kunnen nog veel meer 'mens voor de
mensen' worden.
Vergeef ons, Heer, en leer ons leven tot het
uiterste.

Zingen: lied 912 : 1, 4 en 5
Leefregel
Gebed voor de opening van de Schrift
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Zingen: Lied 184, alle verzen
Lezing: Lucas 2: 8 – 14 door Martha de
Bont
Zingen: Psalm 72 : 6 en 7
Lezing: Lucas 3 : 15 -16, 21-22
Zingen: lied 791 : 1t/m 4
Lezing: Openbaring 21 : 1 – 6a

gemeente gaat zitten

Gebed om ontferming
Voorganger:

Waar mensen samenleven, worden fouten
gemaakt.
Een viering in de echte zin van het woord kan
niet beginnen
zonder aan elkaar en aan God
vergeving te vragen voor onze tekortkomingen.
Daarom vragen wij de Heer om ontferming.

Allen: Wij hebben elkaar veel meer nodig dan
we laten blijken.
Wij hebben elkaar veel meer te bieden dan we
gewoonlijk geven.
Wij hebben elkaar veel meer te zeggen dan we
uitspreken.

Zingen: Ik zag de hemel nieuw en nieuw de
aarde (melodie psalm 87)
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde:
de eerste schepping was voorbij gegaan,
er was geen zee – haar dreigen is gedaan,
nu onze God als Heer zich openbaarde.
En uit de hemel zag ik nederdalen,
de heil’ge stad, een nieuw Jeruzalem,
getooid zoals een bruid, versierd voor Hem
wiens gramschap brandde in zeven gouden
schalen.
De Here zelf zal al hun tranen drogen,
dood, rouw en moeite hebben afgedaan;
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
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Zij zullen zingende het Lam verhogen.
Ik geef wie dorst heeft van het levend water:
Hij mag zich laven aan de levensbron!
‘k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon.
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.

een ademtocht van eeuwigheid?
Allen: De Geest die ons de ruimte geeft,
de levenskracht die ons beweegt:
de liefde krijgt de overhand
de aarde wordt tot vruchtbaar land.

Overweging

Dienst van gebeden en gaven
Gebeden

Zingen: Lied 489
Wij belijden samen ons geloof:

Inzameling van gaven
Zingen: Lied 793 : 1 en 2 de gemeente
gaat staan

Pastor: Wij geloven dat God, ons nabij is.
Allen: Hij is het begin van alle leven.
Hij is de stem die ons roept: Hij geeft ons
zijn liefde.
Pastor: Wij geloven in Jezus Christus,
Allen: Hij ons heeft laten zien wat liefde is.
Hij is gekomen om te vertellen van het
goede in deze wereld.
Jezus is sterker dan lijden en dood:
Hij doet mensen weer opstaan.
Pastor: Wij geloven in de heilige Geest,
Allen: De heilige Geest geeft moed.
Mensen krijgen er hoop door.
Ze worden vrienden van elkaar.
De Geest leert ons elkaar te vergeven en
samen te bouwen
aan een wereld van vrede.
Pastor: Zo zijn wij één Kerk waarin
iedereen welkom is!
Zo geloven wij in de hoop en de liefde die
komen van God. Amen
En zingen: Lied van het geloof
(melodie: Kom schepper Geest daal tot
ons neer, lied 360)

Vrouwen: Wie is die God die eeuwig leeft
en al wat is geschapen heeft,
die oerbegin en einde is,
de zin van de geschiedenis?
Allen: De Vader die de wereld schiep,
de stem die ons tot leven riep:
dat is mijn God, ik roep Hem aan
en breng Hem dank voor mijn
bestaan.
Mannen: Wie is dat ene mensenkind
dat anderen zo heeft bemind
dat hij zich aan een kruis liet
slaan,
ons nog doet vragen naar zijn
naam?
Allen: De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis:
voor kleine mensen, diep in nood
een hoopvol woord tot in de dood.
Vrouwen: Wie zingt in ons dat ene lied:
het leven doet de dood teniet?
Verlangen dat maar niet verslijt,

Zegenbede

Gezongen Amen
Berichten voor de gemeente
Agenda:
• Volgende week zondag 20 januari
gaat voor ds. H.J. van Kapel uit
Waspik.
Bevestiging en aftreden
ambtsdragers
Vanwege de ziekte van ds. Bol zal de
bevestiging en het aftreden van
ambtsdragers plaatsvinden in de dienst
20 januari a.s.
De voorganger is dan ds. H.J. van Kapel
uit Waspik.
Jubileum ds. Cees ´t Lam
Op 16 januari 1994 werd hij als
predikant bevestigd. Op 20 januari a.s.
wordt aandacht besteed aan het 25
jarig jubileum in de kerkdienst waarin
hij voor zal gaan.
Deze vindt plaats in de
Hoofdstraatkerk, Hoofdstraat 95 in
Hoogeveen, ingang Stoekeplein 4,
aanvang 9.30 uur.
Na afloop van de dienst kan hij worden
gefeliciteerd in het Herman
Bavinckhuis.
Het wordt op prijs gesteld als bezoekers
zich aanmelden via de mail scribahoofdstraatkerk@pknhoogeveen.nl.
Jammer genoeg valt dit samen met
onze dienst waarin een ambtsdrager
wordt bevestigd en anderen aftreden.
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Catechese
De catechisatie zal vanwege de ziekte
van ds. Bol door Maaike van Wijk
worden hervat.
Dat zal zijn op 29 januari, 12 en 26
februari om 19.00 uur.
Autodienst:
20

jan.

G. Noorlander

tel 281939

Kwijt geraakt.
Sinds het seniorenkerstfeest mis ik mijn
flexibele kunststof doos van ca. 22 x 27
cm. Een hoge doos is het van
Tupperware.
Wie heeft hem per abuis meegenomen.
U kunt mij bellen op nr. 0416-281147,
of hem terugzetten in de keuken van de
kerk.
Ik hoop dat hij terug komt want hij is
altijd in gebruik.
Alvast heel hartelijk dank.
Marjanne Dekkers
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