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VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Drempelgebed
Intochtslied: Psalm/Lied 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst: thema: Geliefd…
Zingen: Lied 215: 1, 2, 3 en 7 Ontwaak o mens, de dag breekt aan
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 868: 1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
De kinderen gaan naar de Kinderkerk
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij het lezen uit de Bijbel
Eerste Schriftlezing: Jesaja 42: 1-7 (NBV 2004)
Zingen: Psalm/Lied 89: 9 en 11 Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd
Schriftlezing: Matteüs 3: 13-17 (NBV 2004)
Zingen: Lied 526: 1 en 2 Juich voor de koning van de Joden
Uitleg en verkondiging: Geliefd…
Orgelspel
Zingen: Lied 654: 1 en 6 Zing nu de Heer, stem allen in
GEBEDEN EN GAVEN
Nieuws uit de Gemeente
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk
Slotlied: Lied 425 Vervuld van uw zegen
Wegzending en zegen, besloten met gezongen “Amen” (3x)
Uitgangscollecte voor oecumene

Uitgangscollecte Oecumene
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe
geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme
impuls door migranten uit West Afrika die na hun studie of (tijdelijke) baan
besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit
migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in
Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken
wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale- en migrantenkerken, in
totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tusse migrantenkerken
onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken
toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse
(kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Woord, beeld en harpmuziek - Regina Ederveen
Concertvoorstelling over het leven van David, verzorgd door harpiste Regina Ederveen.
Afwisselend met haar harpmuziek leest Regina teksten over David uit de Bijbel en ook zijn
enkele Joodse witzes verweven in het programma. Verrassende visuele elementen
ondersteunen het geheel.
Voor wie: Jong en oud!
Wanneer: vanmiddag 16.00 uur
Waar:
De Schutse, Vaart z.z. 74, Appelscha
Toegang: Collecte bij de uitgang

Godsdienstige opvoeding; waarom en hoe? Een inspirerende en bemoedigende avond
voor ouders, grootouders, onderwijzend personeel en alle andere opvoeders!
Door Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer.
Godsdienstige opvoeding lijkt een probleem te worden. Hoe doen we dat precies?
Wat kunnen en mogen we kinderen bijbrengen? Mogen we nog verwachten dat pubers
de kerk leuk vinden?
We moeten een godsdienstige opvoeding niet starten vanuit de gedachte dat we gelovige
mensen af moeten leveren, maar vanuit de gedachte dat we hen een grote schat aan
wijsheid aanreiken van waaruit we onze samenleving kunnen leren begrijpen.
Hoe kunnen we dan die godsdienstige opvoeding vorm geven, zonder vooraf de angst te
hebben te bevoogdend of moraliserend te werk te gaan? Eenvoudig advies: aansluiten bij
de ontwikkelingsfasen van het kind (die we gaan bespreken) en de verhalen gewoon hun
eigen werk laten doen.
Wanneer: woensdag 23 januari 20.00 uur
Waar: Sintrumtsjerke, Herenweg 72, Donkerbroek
Toegang: gratis

