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Zondag 23 januari 2022,16e jaargang, nr. 4
De kleur is groen: de kleur van hoop,
vertrouwen en toekomst. De naam van deze
zondag is de 4e zondag van Epifanie.

Dienst 23 januari 2022
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël
Lector: Dion Middelkoop

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor
het onderhoud. Bijdrage via Givt of via een bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank.
Dienst 30 januari 2021
Locatie: Het Anker

Bevestigingsdienst
9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Meeleven
Afgelopen woensdag is Mevr. A.H. Doornbosch - Bronda, Vlasakker 16 opgenomen in Lentis in
Winschoten. Het adres is Parklaan 1B, 9675 AB Winschoten.
Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw T.F.W. Moorlach-Schuurman,
Rensumapark 8.
Bijbelgespreksgroep
Op maandag 24 januari gaat de gespreksgroep door.

‘Roeping van de discipelen’
De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst 23 januari 2022
Orgelspel: Toccata Terza in F Dur van Bernardo Pasquini (1637-1710)
Welkom door ouderling van dienst
Lied: LB 283:1,4,5 In de veelheid van geluiden
Moment van stilte
Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid
A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is.
V Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer, door de kracht van de heilige Geest.
A Amen.
Lied: LB 67:1 God zij ons gunstig en genadig
Gebed om ontferming
Glorialied: LB 304:1,2,3 Zing van de Vader die in den beginne
Gebed van de zondag
Lezing: 1 Samuël 3:1-10
Lied: LB 63:1,2 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
Lezing: Marcus 1:14-20
Lied: LB 314:1 Here Jezus, om uw woord
Verkondiging
Orgelspel: Lobt Gott, ihr Christen, all zugleich LV 38 vers 1 & 2 van Johann Gottfried Walther
(1684-1748)
We luisteren naar: Wil je opstaan en mij volgen, Iona, couplet 1 - 5 (video)
Bericht van overlijden
Lied ??
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze vader
Collecte: 1e Diaconale werk algemeen, 2e Kerk, 3e Onderhoud
Slotlied: Een lied van verwondering
Melodie Gezang 466 Liedboek voor de Kerken
Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat als ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.
Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel: 3e deel Allegro uit Sonate nr.3 in B Dur van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

