1158-2021
Zondag 7 februari
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. T. Huttenga;
viering Heilig Avondmaal.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees;
nabetrachting.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream
Collecten: vanmorgen Avondmaalscollecte voor het
Rode Kruis; vanmiddag: 1e Kerk; 2e kerk in actie
Werelddiaconaat.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.

Uit de pastorie
Vanmiddag mag ik voorgaan in de dienst van dankzegging
op het Heilig Avondmaal. Ik hoop dat u en dat jij meekijken.
Thema van de dienst is vanuit het Avondmaalsformulier,
Psalm 103: Loof de Heere mijn ziel!
Volgende week begint de eerste lijdenszondag. We gaan
ons opmaken voor een zevenweekse tocht achter Jezus
aan. Deze periode staan de middagdiensten niet in het teken
van onze geloofsbelijdenis maar krijgen ze een andere
invulling. Met en na Pasen gaan we weer verder met de
geloofswoorden uit de Apostolische geloofsbelijdenis.

Het orgel zal vanmorgen bespeelt worden door Arnold Zuur
en vanmiddag door Fedde de Vries.

Nu ik dat schrijf denk ik ook even aan het project van de
veertig dagentijd wat een aantal collega’s samen met mij
hebben opgezet. Hieronder de tekst die ik al diverse mensen
heb geappt maar deze geldt uiteraard voor iedereen!

Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 14 februari
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan
Dhr. L. Blees.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan
dhr. L. Blees; Iepen Doarren Tsjinst.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten:
1e Kerk; 2e kerk in actie zending.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.

Bloemengroet
In verband met covid-19 zal de bloemengroet op
een andere manier worden verzorgd. Van tijd tot
tijd zullen de ontvangers op de nieuwsbrief
worden vermeld.
Uit de gemeente
Nieuwe leden:
We willen Oebele Hoekstra en Moniek Quist van harte
welkom heten in onze kerk. We hopen dat jullie je thuis gaan
voelen in onze gemeente. Het adres van Oebele en Moniek
is: Voorstraat 47, 9285 NP Buitenpost
Na al een poos bij ons de kerkdienst te hebben beleefd
willen Gert en Therese Benjamins nu echt bij onze
gemeente horen. We willen jullie van harte welkom heten en
hopen dat na alle corona-perikelen we een fijn contact met
elkaar kunnen opbouwen. Adres van Gert en Therese is:
Haringhuizen 20, 9845 AN Visvliet
Gemeenteleden….
16 januari is de actie kerkbalans gestart.
Komende week zullen wij weer de
kerkbalans folders bij u langsbrengen, met
een antwoordformuliertje. U zou ons erg
helpen door deze antwoordstrookjes zo snel
mogelijk even bij ons in te leveren. Op de strookjes staat wel
hoe dit kan.
Uw kerkrentmeesters.

Hallo allemaal
Lockdown
kerkgaan en geloofsgesprek liggen
nagenoeg stil. Ik wil je uitdagen om je te gaan bezinnen
in de tijd dat je toch binnen zit.
Tot Pasen aan de voeten van Jezus leerling zijn. Doe
mee met de onlinecursus 'Als leerling van Jezus op weg
naar Pasen'. Voel je niet verplicht maar wil je meer
weten? Of al direct opgeven? Laat 't me weten.
Hartelijke groet, Leo

Doel avondmaalscollecte
Het Rode Kruis vraagt aandacht voor een aantal
verwoestende natuurrampen die de afgelopen tijd miljoenen
mensen zwaar hebben getroffen en enorme schade hebben
aangericht.
In midden Amerika werden bijvoorbeeld al 2,5 miljoen
mensen getroffen door de orkaan Eta, in Vietnam en in
Soedan kampt men met enorme overstromingen en de
Filippijnen word geteisterd door zware tyfoons die in
verschillende gebieden bijna 90 procent van de huizen heeft
verwoest. In combinatie met corona is dit in veel landen een
ramp op ramp situatie. Juist nu is onze hulp hard nodig.
Het Rode Kruis helpt in deze gebieden met hulpgoederen
zoals dekzeilen, toiletspullen, jerrycans, keukengerei,
schoonmaakartikelen en muskietennetten. Ook zorgen ze
voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen om
ziekten te voorkomen. Natuurrampen zorgen naast zichtbare
schade ook voor veel psychisch leed. Daarom verzorgt het
Rode Kruis ook psychosociale hulp.
De rampen hebben het leven van miljoenen mensen op zijn
kop gezet.
Wij als diaconie bevelen deze collecte van harte bij u aan
Geef via collecte of maak over op rekening nr.
NL77RABO0343317753 t.n.v diaconie gereformeerde
kerk Driezum /Wâlterswald
DANIËL 8:
“VOLTOOID TOEKOMENDE TIJD” Nieuwsgierig?
Ga naar onze website of volg deze link.

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Als leerlingen van Jezus op weg naar Pasen
Het valt niet mee in deze tijd van Lock down. Je moet meer
thuisblijven en thuis werken. En als je schoolgaande
kinderen hebt, moet je naast ouder ook nog eens leerkracht
zijn. Ook in het kerkelijke leven gaat het niet zoals we
gewend zijn. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Nu je
even niet kunt klaverjassen, biljarten, vergaderen en trainen
voor korf- of voetbal, kun je van je nood een deugd maken.
Is dit voor jou niet het juiste moment om zelf leerling te zijn?
Leerling van Jezus. Ja, eigenlijk ben je dat al. Jezus stuurde
zijn discipelen er op uit om leerlingen te maken.
Hoe houd ik de moed erin? Wat betekent het dat ik Zijn
leerling ben, juist in deze tijd? Blijf ik Hem volgen of gooi ik
het bijltje erbij neer? Wat kan ik van Jezus leren? Waar
haalde Hij de kracht vandaan om Zijn lijdensweg te gaan?
En hoe kan het Pasen worden? Hoe kan het volgen van
Jezus meer een plek krijgen in mijn leven?
De antwoorden op deze vragen komen je niet aanwaaien.
Petrus en Johannes waren hun leven lang leerlingen van
Jezus. Enkele voorgangers uit onze regio dagen je uit, om je
hier gedurende de 40 dagentijd eens in te verdiepen. Aan de
hand van dat dagboek ga je dag voor dag, stap voor stap op
weg naar Pasen. Naast een sleutelvers is er elke dag een
stukje onderwijs, een uitdaging, een gebed en een
toepassing. Elke week is er een toerustingsmoment op de
donderdagavond (online), waarna je met een paar andere
deelnemers in gesprek kunt gaan. Deze ontmoeting vindt
online plaats (afhankelijk van de geldende maatregelen). Je
kunt met een groepje meedoen, of individueel.
We nodigen je van harte uit om mee te doen!
Met het dagboek starten we in week 7, de eerste
toerustingsavond is op 18 februari. De laatste
toerustingsavond is op een woensdag en wel op 31 maart.
Opgave graag voor 13 februari. Voor opgave of meer info
kun je mailen naar Ypie Veenstra
(gjveenstra.bakker@solconmail.nl) of naar Leo Blees
(l.j.blees@knid.nl). Onkosten worden gedekt met een
vrijwillige bijdrage.
Namens de deelnemende voorgangers: Dhr. L. Blees, dhr.
W. Feddema, Da. H. Graafland, dhr. P. Knijff, Ds. K. van
Marrum, Ds. G. Otter, Ds. G. Timmer, mevr. Y. VeenstraBakker.
Collectebonnen
Als er iemand collectebonnen wil hebben, kunnen ze bellen
met Oege Dijkstra: tel.0622379497, of Griet Postma tel.
424569.
Kerkrentmeesters

Agenda
14 feb.

Iepen Doarren Tsjinst 14 februari
Aanvang: 14:00 uur
Thema: Tink om elkoar
Locatie: Foarwei 27, Walterswâld | Online
Juist in deze tijd moeten we om elkaar denken.
Bekijk hoe je iemand kunt helpen zodat diegene zich
gewaardeerd voelt. Dit kan door even bij de buurvrouw langs
te gaan om haar te helpen bijvoorbeeld.
Er voor elkaar zijn in deze donkere maanden is waardevol!
Zorgen voor elkaar is een belangrijk thema in de Bijbel. De
Bijbel roept ons op om anderen te helpen, of het nu gaat om
vrienden of vijanden. Deze middag zullen we het hier met
elkaar over hebben. De dienst is te volgen via de
kerkomroep en livestream.
Kom in actie
#TINKOMELKOAR
14 februari hebben we een
speciale middagdienst met het
thema Tink om elkoar. Om
alvast in actie te komen hebben
we een leuke bingo met
opdrachten voor je
samengesteld.
Afgelopen week heb je een
uitnodigingskaart
#TINKOMELKOAR in de
brievenbus gekregen.
Maak van één of meer opdracht(en) een foto, zo
motiveren we elkaar om iets te doen voor een ander!
Stuur deze foto(’s) naar ytsje1@hotmail.com of app deze
naar 0612847857, voor 12 februari 2021 in, en wie weet
komt jouw foto terug in deze middagdienst.
Kerktelefoon
Sinds september 2020 is het niet meer mogelijk om, door
middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van
onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het
faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die
kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft
als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken
zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan
gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.
Kosteres
Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07
Pastor
Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld. tel. 0511422052. mail: l.j.blees@knid.nl

14.00 uur

Iepen Doarren tsjinst

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 12 februari, 18.00 uur (liefst digitaal)
inleveren via mail:
nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,
9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.
Bankrekeningnr. kerk:
NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te
bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt
uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
Jesaja 55: 10-11

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Liturgie zondag 7 februari 2021 09.30 Driesum/Wouterswoude
Voorganger:
Organist:

Ds. T. Huttinga
Fedde de Vries

- Verwelkoming en afkondigingen
- Aanvangslied: Lied 67 vs. 1 gelezen, vs. 2 en 3 https://www.youtube.com/watch?v=A_LG4E5Iizg
1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
- Stil gebed
- Bemoediging en Groet
- Drempelgebed
- Zingen: Lied 287 vs. 1, 2 en 5 youtube, 4 gelezen (Nieuwe liedboek) Https://www.youtube.com/watch?v=0rB7UVrwdTg
1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht, straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

4. Rond de tafel, in de kring,
staat verzoening, vree voor ogen, neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet, Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

- Gebed voor de nood van de wereld
- Zingen: Lied 304
1. Zing van de Vader, die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde, wil zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht in onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht, die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

- Schriftlezingen:
Jesaja 55: 6 – 13
6
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de
onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij
terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn
wegen – spreekt de HEER. 9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en
mijn plannen jullie plannen. 10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde
te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11zo geldt dit ook
voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te
volbrengen wat ik gebied. 12Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je
juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. 13Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor
mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.
Marcus 1: 29 – 39
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en
Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte
haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 32’s Avonds laat, toen de
zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich
bij de deur van het huis verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet
toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging
naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem
vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38Toen zei hij: ‘Laten we
ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik
immers op weg gegaan.’ 39In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.
- Zingen: Gezang 326 vs. 1, 3a+4b en 5
1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal er in aanschouwen
des Heren aangezicht.

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
- Verkondiging
- Gelezen: Lied 837 vs. 1, 2 en 3 (Nieuwe liedboek) melodie gespeeld
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of echt, vertrouwd –
meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
Laten wij anderen bloeden,
Geven wij pijn en angsten door –
Neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
Dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

- Aandacht voor de collecte en klaarmaken avondmaalstafel
- Tafelgebed mensen met honger en dorst (Dienstboek
dl. 1 blz. 232)
U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt omgezien
naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven
en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,
een maaltijd van overvloed
voor alle volken stelt Gij in het vooruitzicht.
Daarom, HEER onze God, voegen wij ons in het grote koor
van allen die U eren en dienen, van de heiligen van naam
en van al die kleine stemmen, van heel uw mensenvolk,

genodigd aan uw maaltijd, en zingen wij uit alle macht:

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is uw roepstem, uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor voor wat leeft in ons hart,
uw milde hand die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.

en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
Allen: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden
wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U,
o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend ons de Geest van uw liefde

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.
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.

en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn, zoals Gij ons wilt dienen:
het brood breken en delen, rechtzetten en heel maken
en behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij, God onze Vader,
gezegend tot in lengte van dagen
door Jezus Christus, onze Heer, die ons
geleerd heeft te bidden: Onze Vader…

- We horen: Lied 534 gespeeld en gelezen
1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

- Uitdelingswoorden en viering v/h avondmaal/muzikaal intermezzo
- Dankgebed
- Zingen: Gezang 473 vs. 1, 2, 4, 5 en 10
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
- Zegen

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl
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Liturgie zondagmiddag 7 februari 2021 14.00 GK Driezum
Voorganger:
Organist:

Leo Blees
Fedde de Vries

Welkom
Lied Psalm 116 vers 1 en 6

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zo lang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

6. Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!
Ik ben gered en hef als dank de beker.
Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

Stil gebed
Votum en groet
Lied “Aan Uw tafel” door Sela
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI&list=PLGRc85zHM7E6pR1Zkds2NKc2m7n1Jbz0b&index=1
Gebed
Geloofsbelijdenis
Lied Psalm 54 vers 2
Fedde speelt en de tekst staat op de beamer
2. U, God, mijn helper, staat mij bij.
Ik weet mij, Heer, door U gedragen.
Breng hen die op mijn leven jagen
tot zwijgen, toon uw trouw aan mij.
Dan dank ik U met mijn gezang;
bezield zal ik uw naam belijden.
U, goede God, wilt mij bevrijden.
De vijand maakt mij niet meer bang.
Lezing Psalm 103 vers 1-4 en 8-13
1 Een psalm van David. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Lied “Halleluja” door Pentatonix (stoppen op 4.30!) https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
Preek
Fedde speelt een solostuk
Gebed
Lied ELB 341
Fedde speelt en de tekst staat op de beamer
Heer, God, U loven wij.
Heel uw schepping door,
Heer, U belijden wij.
Eeuwig met 't engelenkoor:
Vader in eeuwigheid,
Heilig, heilig, heilig is onze God,
Zingt 't gans heelal uw naam.
De Heer Ze-ebaoth.
Aarde en hemel, Heer,
Hemel en aarde Zijn van uw grootheid vol. (2x)
Zingen uwe naam ter eer,
Halleluja. Amen.
Zegen

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

