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1e lied: psalm 95: 1
voorganger:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
gemeente:
“Die hemel en aarde heeft geschapen,
die trouw is tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet loslaat - Amen”
voorganger:
“God – door wie jullie geroepen zijn
om één te zijn met zijn zoon Jezus Christus onze Heer
- Hij is trouw – amen”
- zondagswoord: Jesaja 49: 5 en 6
– Gebed
– we zingen:
lied 870: 1, 3, 4, 5 en 7
(“Heilige God, geprezen zij...)
– lezen:
Mattheus 4: 12 – 17
– toelichting en verkondiging
– we zingen:
lied 531: 1
(“Jezus die langs het water liep”)
– lezen:
1 Korintiërs 1: 4 – 9
– toelichting en verkondiging
– we zingen:
lied 531: 2
(“Jezus die langs de straten kwam”)
– lezen:
1 Korintiërs 1: 10 – 17
– toelichting en verkondiging
– we zingen:
lied 531: 3
(“Christus die door de wereld gaat”)
We leggen een steen in de gedachtenisruimte
– we zingen:
psalm 42: 7
- Avondmaalsvoorbereiding,
voorganger:
De Heer zij met U!
gemeente antwoordt: “Zijn Geest is in ons midden”
voorganger:
Heft uw hart omhoog!
gemeente antwoordt: “Wij heffen ons hart op tot God”
voorganger:
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
gemeente antwoordt: “Hij is het waard onze dank te ontvangen”

– we zingen:
lied 836: 1 en 2
(“O Heer die onze Vader zijt”)
– Dankzegging, afgesloten door het zingen van lied 836: 3 en 4 (“o vrede van Tiberias”)
– We delen brood en wijn
Berichten uit de gemeente
– Dankgebed en voorbeden
– Inzameling van de gaven
– Slotlied:
lied 836: 5
– Zegen

(“dat ons geen drift en pijn verblindt”)

AVONDMAALCOLLECTE
De avondmaalcollecte (diaconiecollecte in de dienst) van vandaag is deze keer bestemd
voor de plaatselijke voedselbank. Er zijn nog te veel medemensen in Oosterwolde en
omgeving, die hier gebruik van moeten maken en daarom heeft de diaconie besloten dit
keer hulp dichtbij te geven.
Uitgangscollecte Geen lepra meer. Vandaag is het wereld lepradag en daarom is de
uitgangscollecte van vandaag bestemt voor de Leprazending. In 2035 willen we geen
leprabesmettingen meer. Een haalbaar doel, want Leprazending werkt wereldwijd
Discriminerende wetten We overtuigen overheden om discriminerende wetten uit hun
wetboek te schrappen; we steunen onderzoeken; we sponsoren lepraziekenhuizen; we
trainen jonge leprapatiënten op vakscholen; we lichten gemeenschappen voor; we
helpen iedereen, ongeacht achtergrond of religie – in navolging van Jezus.
Onze acties Mensen met lepra opsporen. Als lepra vroeg wordt ontdekt, kan het
volledig worden genezen. Onderwijs en voorlichting bieden aan lokaal medisch
personeel, bevolking en op scholen; artsen trainen. Wonden verzorgen van mensen met
vergevorderde lepra, corrigerende operaties uitvoeren en revalidatie bieden.
Vakopleidingen bieden aan jongeren en vrouwen met lepra. Ze worden gediscrimineerd
en vinden moeilijk werk. Na de opleiding vindt het merendeel werk, of start een bedrijfje.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan.
Ouderenmiddag
Op maandag 3 februari a.s. om 14.30 uur is de volgende ouderenmiddag.
We spelen een aantal spelletjes bingo, waarbij leuke prijsjes zijn te winnen en we doen
een quiz.
Natuurlijk is er ook tijd en ruimte om met elkaar bij te praten.
Kosten zijn ook deze keer € 3,00 p.p.
U bent van harte welkom en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met
Bert Kamerman 0516 520785.
de ouderencommissie,
Conny Groen, Loeky Wester en Bert Kamerman

