orde van de dienst
op de eerste zondag van het kerstfeest
27 december 2009
in de kerk te Nieuw Beerta
in deze dienst gedenken wij
de 100ste geboortedag van

ds. B. J. Ader
op 30 december 1909

organist: dhr. G. ter Harkel
voorganger: ds. w. Jöhlinger

ORGELSPEL
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
STIL GEBED
LIED: Ps 89 : 1.7 (staande)

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

V:
G:
V:
G:
V:
G:
A:

Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Onze Hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en niet in de steek laat, wat Hij begon.
Amen.

WAT BETEKENT GEDENKEN ?

LIED: Gz 299 : 1.2.5.10

2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja!
5 Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging.
Halleluja, halleluja!
10 Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!

GEBED OM ONTFERMING

LOFLIED: Gz 398 : 1.2.4.5.

2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

ZONDAGSGEBED
MOMENT VOOR DE KINDEREN
1e SCHRIFTLEZING: Jes 42 : 1-5
Nadenken over plaatsvervangend lijden en de opdracht
LIED: Gz 139 : 1.3 Komt verwondert u hier, mensen

3 O Heer Jesu, God en mense, / die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense, / geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,/ maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden, / maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden, / maak mij levend door uw dood!

2e SCHRIFTLEZING: Hebr. 13 : 1-8
1 Houd de onderlinge liefde in

stand

2 en houd de gastvrijheid in ere,
want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n
lichaam hebben als u.
4 Houd het huwelijk in ere, in
alle omstandigheden, en houd
het echtelijk bed zuiver, want
overspeligen en echtbrekers zal
God veroordelen.
5 Laat uw leven niet beheersen
door geldzucht, neem genoegen
met wat u hebt. Hij heeft immers

zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6
zodat we vol vertrouwen kunnen
zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat
zouden mensen mij kunnen
doen?’
7 Denk aan uw leiders, die het
woord van God aan u hebben
verkondigd, neem een voorbeeld
aan hun geloof en kijk vooral
goed hoe hun levenswandel
eindigt.
8 Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

PREEK
LIED: 139 (NHK1938) 1.10.11

10 Valt hier op aard
geen mus, dan met uw wille,
Heer, dat mijn hart zich met de troost dan stille,

dat uwe zorg ook mij bewaart!
11 Zo God mij hoedt,
mijn schut en hulp wil wezen,
zo heb ik niets in 't groot heelal te vrezen,
want Hij maakt alle dingen goed

DANK en VOORBEDE - STIL GEBED - ONZE VADER
COLLECTEN
SLOTLIED: Gz 390 (staande)

2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.

Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.
3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

ZENDING/ZEGEN
GEMEENTE ANTWOORDT: amen, amen, amen (zingen)
Wilt u weer gaan zitten:
Het eerste vel van het Ds. Ader postzegel wordt aangeboden
***************************************************
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid voor ontmoeting bij
koffie, thee, sap ... achter in de kerk.
De tentoonstelling achter in deze kerk over Bastiaan Jan Ader is
vandaag open tot 16.00 uur.
Op oudejaarsavond begint de dienst om 19.30 uur in de kerk te
Nieuweschans. Ds. W. Jöhlinger zal voorgaan.

