Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer
Ontmoetingskerk, 24 januari 2021 10.00 uur
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3de zondag na EpifanieDeze dienst is ook online te beluisteren via www.kerkomroep.nl of
www.kerkdienstgemist.nl
Liturgie:
Orgelspel ps. 150 in allerlei variaties uit de editie Willemsen.
Welkomstwoord en mededelingen O.v.D.
Stil Gebed – Orgelspel ps. 97, in een bewerking van Leen Schppers.
Aanvangslied (zonder zang): Lied 97: 3 en 6
(1e couplet wordt voorgelezen, daarna speelt organist het lied (2x) –tekst op beamer
3

De hemel, Heer, verbreidt / alom uw majesteit,
uw glorie komt getogen / voor aller volken ogen.
Hen, die zich wendden tot / een beeld, een leugen god,
hebt Gij beschaamd, o Heer; / gij goden, buig u neer:
Hij heeft uw macht geknot.
6

Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad,
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!
Votum & Groet .
Dienst van Verootmoediging
Gebed van verootmoediging:
Lied 995: 1, 2
(1e couplet wordt voorgelezen, daarna speelt organist het lied (2x) –tekst op beamer
1
O Vader, trek het lot u aan
van allen, die door U bestaan.
Gij, die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God, die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
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2
O Vader, trek het leed u aan
van allen, die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
Woorden tot levensheiliging:
Lied 704: 1 en 3 – Dank, dank nu allen God…….
(1e couplet wordt voorgelezen, daarna speelt organist het lied (2x) - tekst op beamer
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Dienst van het woord
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing Oude Testament: Jesaja 49:1 - 7
Lied 158a: 1
(1e couplet wordt voorgelezen, daarna speelt organist het lied (1x) tekst op beamer
God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.
2e Schriftlezing: Mattheus 4: 12 - 22 .
Lied 531: 1 en 3 – Jezus die langs het water liep……
(1e couplet wordt voorgelezen, daarna speelt organist het lied (2x) - tekst op beamer
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1
Jezus, die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
3

Christus, die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.
Prediking: " VOLGELINGEN VAN JEZUS...."
Meditatief orgelspel –Partita over lied 512 “ O Jezus, hoe vertrouwd en goed”
van Harke Idema
Lied 835: 1 en 2 – Jezus, ga ons voor………
(1e couplet wordt voorgelezen, daarna speelt organist het lied (2x) - tekst op beamer
1Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
2

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
Dienst van gebeden en dankbaarheid .
Dankgebed en voorbeden.
Aankondiging collecte door diaken van dienst .
Lied 905: 1, 3 en 4 – Wie zich door God alleen laat leiden………
(1e couplet wordt voorgelezen, daarna speelt organist het lied (3x) - tekst op beamer
1

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden,
die dreigend zwart zijn als de nacht.
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Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
3

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
Heenzending en Zegen.
Orgelspel : Bewerking van lied 704, Henny Stouwdam.
Collectes:
De diaconale collecte is vanmorgen bestemd voor het werk van Kerk in Actie.
Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor de inwoners van
hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun omgeving.
Bijvoorbeeld met een inloophuis, waar iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de
hele buurt of een mobiel koffietentje voor mensen, die een praatje willen maken.
Allemaal laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. Zo bouwde een gemeente een
oecumenisch mobiel kerkje, waar ruimte is voor één persoon. Op hoogtijdagen en tijdens
plaatselijke evenementen is het kerkje present om een kaarsje aan te steken, een
gebedskaart in te vullen en eventueel een emailadres achter te laten. Hoewel het in deze
coronatijd niet zo makkelijk is om activiteiten te ontplooien zijn heel veel gemeenten wel op
zoek om te bekijken wat wel mogelijk en veilig is.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten
in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het
evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer : NL79INGB0000928828 t.n.v. Diaconie
v.d. Protestantse gem. te Hoogezand-Sappemeer, o.v.v. : collecte 24 januari 2021.
Uw bijdrage voor instandhouding van pastoraat en eredienst en voor het onderhoud van de
gebouwen kunt u overmaken op rekeningnummer NL55 ABNA 0475 2347 74 t.n.v.
Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer.

Bloemengroet:
De bloemen gaan deze week naar:
mw. Ria Schipper – Keyzer, Hoogezand
Een groet van allen van de PKN Kerk H-S, als teken van verbondenheid.
Voorbede:
Normaal gesproken ligt het voorbede boek bij kerkdiensten in de hal, zodat u een voorbede
kunt aanvragen. Aangezien wij nog niet allemaal weer in de kerk kunnen komen en wij uit
hygiëne overweging ervoor hebben gekozen om het boek nog niet weer neer te leggen voor

www.pknhoogezandsappemeer.nl

de kerkdiensten, kunt u de voorbede aanvragen via de mail of via de telefoon bij de pastorale
raad.
Dit kunt u doen door uw voorbede vóór zaterdagmiddag 17.00 uur door te geven aan de
pastorale raad via het mailadres: pr@pknhoogezandsappemeer.nl (deze mailbox wordt elke
dag gecontroleerd) of kunt u bellen naar: 06-30143845 ( Joke Drent – Halma) .
Contact over pastoraat:
via uw contactpersoon of via: pr@pknhoogezandsappemeer.nl
Week van gebed:
De week van gebed startte dit jaar op zondag 17 januari en eindigt komende zondag.
Ook in de katholieke kerk werd er aandacht aan besteed.
Er werden kaarsen aangestoken voor alle kerken.
De boodschap is: deze week speciaal in gebed verbonden.
Komende dienst:
31 januari: Damkerk, 10.00 uur. Pastor Percy Kulk.

Kopij inleveren voor Deurschrift :
Uiterlijk a.s. woensdag 20.00 uur,  deurschrift@pknhoogezandsappemeer.nl
Graag bij het Onderwerp de datum van het bedoelde deurschrift vermelden.
Teksten aanleveren in Arial 11, zwart en zonder opmaak.
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