Liturgieboekje
Zondag 18 september 2022

de Bron 10:00 uur:

email voor het beamteam:
email voor het videoteam:

ds. Garmt Sander

beamteam@gkv-assen-west.nl
mediateam@gkv-assen-west.nl

Bijbelteksten: © Nieuwe Bijbelvertaling NBV21
Liederen:
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017
GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006
LB = Liedboek 2013
LvK = Liedboek voor de kerken 1973
Opw = Opwekking liederenbundel
E&R = E&R liedbundels
Sela = Sela liederen
NPB = de Nieuwe Psalmberijming
PvN = Psalmen voor Nu

zondag 18 september 2022

Roosters
Tijd
Bijzonderheid

10:00 uur
Startzondag

Voorganger:
ds. G.O. Sander
Ouderling van dienst:
Hemmo Reininga
Bijbellezing:
Organist:
Erik de Haan
Muzikale medewerking:
Video:
Simon Broeksema
Beamer:
Anton Janssen
Geluid:
Kinderkring:
Welkom voor de dienst:

16:30 uur
Gez.dienst Kandelaar
ds. J-H. Soepenberg

Zuid
Zuid

Oppas:
Collecten:

Kerk
Veren. Samenwerking Emeritering

Volgende zondag 25 september 2022
Tijd
08:30 uur
16:30 uur
Bijzonderheid
Avondmaal
Gez.dienst Bethelkerk
Voorganger:
ds. G.O. Sander
Bijbellezing:
Organist:
Cor Kloeze
Video:
Robert Jansen
Beamer:
Anton Janssen
Geluid:
Kinderkring:
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ds. G. Huisman

CGK
CGK

Morgendienst in de Bron 10:00 uur

Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden van zr Hindertje Meems – Folkers (93)
Zingen:
gezang 170 : 1 en 4 GK06
1
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.
4
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d'aardse woon
opklimt tot des rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
Zingen:

Breng ons samen (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
3

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Votum
Vredegroet
Zingen:
LB 146a : 1 en 2
1
Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
2
Hoe goed is 't hun die bouwen
op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.
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Gebed (Onze Vader)
Zingen:
opwekking 436
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
Kindermoment (Alfred/Bouwina)
Zingen:
gezang 132 GK06
1
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag,
dank U, dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2
Dank U voor alle goede vrienden
dank U, o God voor al wat leeft.
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Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
3
Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.
4
Dank U, voor hen die mij omringen,
dank U, voor wat mij toebehoort,
dank U, voor alle kleine dingen,
ieder vriend'lijk woord
5
Dank U, dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U, dat U uw woord wilt geven,
aan ons allemaal.
6
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan.
Project Gezonde Gemeente (Alfred)
Zingen:
gezang 36 : 1 en 2 GK06
1
O allerhoogste Majesteit,
die in het rijk der heerlijkheid
de heemlen hebt tot uwen troon,
wij roepen U, in uwen Zoon,
die voor ons heeft genoeg gedaan,
als onzen Vader needrig aan.
2
Geheiligd word' uw naam, o geef,
dat elk, waar hij op aarde leev',
die vadernaam erkennen moog',
uw deugden roeme hemelhoog.
Dat elk als kind aan U gelijk'
en in zijn doen uw beeltnis blijk'.
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Lezing:

Ezechiël 36, 16 – 30

16

De HEER richtte zich tot mij: 17‘Mensenkind, toen de Israëlieten nog in hun
land woonden, hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt; Ik zag hoe hun
daden even onrein waren als een vrouw die ongesteld is. 18Dus stortte Ik mijn
toorn over hen uit, vanwege al het bloed dat ze op het land hadden uitgestort,
en vanwege de afgoden waarmee ze het hadden verontreinigd. 19Ik verstrooide
hen onder vreemde volken en ze raakten verspreid over verre landen; Ik strafte
hen zoals ze verdienden. 20Bij de volken waar ze kwamen werd mijn heilige
naam ontwijd doordat men van hen zei: “Dit is nu het volk van de HEER, uit zijn
land is het verbannen.” 21Het deed Mij verdriet dat mijn heilige naam zo door
het volk van Israël ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam.
22
Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen,
volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die
je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23Ik zal de heiligheid van
mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, herstellen. Die volken
zullen beseffen dat Ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Door jullie zal Ik ze
laten zien dat Ik heilig ben: 24Ik leid jullie bij die volken weg, Ik breng jullie uit
die landen bijeen en laat je naar je eigen land gaan. 25Ik zal zuiver water over
jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie
afgoden. 26Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je
versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats
geven. 27Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn
bepalingen houden en mijn regels naleven. 28Jullie zullen in het land wonen dat
Ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God
zijn. 29Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, Ik zal het koren bevelen
overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen. 30De
bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst
geven; jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot omdat jullie
honger lijden.
Verkondiging
Zingen:
psalm 63 : 2 GK
2
Uw liefde is het hoogste goed
dat U, o God, mij hebt gegeven,
uw trouw is beter dan het leven,
U bent het die mij juichen doet.
Ik wil U prijzen al mijn dagen,
waartoe uw goedheid mij bewoog,
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mijn handen hef ik naar omhoog,
om heel mijn hart U op te dragen.
Dankgebed en voorbede
Zingen:
Liedboek 886
1
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.
2
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van 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.
Inzameling van de gaven
Zingen:
Liedboek 885 LB
1
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
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kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Zegen
Gezongen wordt

Maranathalied (Cor en Erik)
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