
Liturgie gezamenlijke 
ochtenddienst

Advent
Aansteken adventskaarsen, zingen LB 
150,1-2

Komen tot de Here
Stil gebed
Votum/zegengroet
Aanbidding: LB 126 (staan)
Schuldbelijdenis, zingen Psalm 51,1 
(staan)
Genadeverkondiging, zingen Psalm 36,2
Gebed
Luisteren naar de Here:
Zingen voorafgaand aan Schriftlezing, GK 
78,1 
Kinderen gaan naar de KinderBijbelClub
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed 
Zingen Psalm 32,4-5
Wet van God
Geven aan de Here:
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en 
bestemming collecte
Inzameling gaven
Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 75,1.6
Zegen

Leesgedeelte(n): Rechters 2 en 2 Tim 3
Tekst: Rechters 2,18
Preekthema: ‘Afval door 
onverschilligheid!'

Na de dienst is iedereen welkom voor 
koffie en fris!

Om over na te denken:
'Je hebt een 'probleem' als je een God 
hebt, als de God van de Bijbel. Een God 
hebben die van zijn volk houdt, betekent 
dat je een jaloerse God hebt. En als je een 
jaloerse God hebt, heb je een God die 
intolerant is. Goddelijke liefde is geen 
softe laxheid maar brandende intolerantie, 
een absolute claim. Zo is de God van Israel 
wiens jaloers liefde Hem trouw maakt in 

zijn boosheid naar jou!' - Dale Ralph 
Davis, 'Rechters'

Liturgie middagdienst 
Loppersum
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Zingen GK 80:1-4 
Gebed
Zingen: Psalm 110:1,2, 5, 6
Tekst: Num. 24 : 17-19
Verkondiging
Zingen: LvK 126
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis:  Art. 17 NGB + Art. 18
Zingen: LvK 125 : 1, 3 en 5
Zegen

Bijbellezen Num 22:1-6.36-41, 24,10-25
Thema: 'Advent is uitzien naar Gods 
komst'

Liturgie middagdienst 
Westeremden
Komen tot de Here
Stil gebed
Votum/zegengroet
Aanbidding: Psalm 80,1.10
Gebed 
Luisteren naar de Here:
Schriftlezing(en), zie onder 
Overdenking, thema zie onder, gebed 
Zingen GK 118
Viering Heilig Avondmaal
-formulier IV
-aan de tafel, zingen LB 358,1.5-6
Geven aan de Here:
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en 
bestemming collecte
Inzameling gaven
Gaan onder de zegen van de Here
Zingen Psalm 104,9-10
Zegen

Leesgedeelte(n) en tekst: Openb 
10,1-11,14
Preekthema: ‘Bitter en zoet!'
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AGENDA:
9 december, zanguurtje Wiemersheerd, 19.00u
12 december, kerkenraadsvergadering breed, 19.45u Tuinbouwstraat 3.
13 december, ouderochtend, vanaf 10 uur in de kerk.
13 december, classisvergadering, 20u te Delfzijl.
13 december, Kerstworkshop over het maken van kerstdecoraties, 19.00u in de kerk, 
opgeven bij Wilma Sander.
15 december, oud papier wordt opgehaald in Loppersum.
19 december, generale repetitie voor de kinderen voor Kerst, 14.00 in de kerk.
24 december, kerstviering Westeremden, begint om 18.30u bij de Andreas kerk.
13 januari, Jeugdleidersconferentie, zie voor meer info: http://
www.jeugdleidersconferentie.nl

Catechese
Dinsdag - groep 1, Gerande en Anne
Groep: The army of God. 
Dat was een gezellige sinterklaasavond afgelopen week bij Anne van Warners. Gezellig een 
sinterklaasspel gedaan met warme chocolade melk erbij. En ook de pepernoten en andere 
dingen waren erg lekker! Na het spel hebben we onderling de pakjes eerlijk verdeeld en leek 
iedereen tevreden met zijn of haar buit naar huis te gaan....

Donderdag - groep 2, Gerande en Annemieke
Groep: CU@Cat 
Ook hier het sinterklaasspel gespeeld afgelopen week. Al was de organisatie in de handen 
van Mirjam, die dit erg goed deed. Mirjam bedankt! Iedereen had wat lekkers meegenomen 
naar het huis van Annemieke, waar we te gast waren. Na het spel werd er nog gezellig 
nagekletst. Een super geslaagde avond, dat vonden de jongeren zelf ook.
Fijn als er in beide groepen, naast aandacht voor het samen leren, ook aandacht voor de 
goede onderlinge band mag zijn. Dit komt de sfeer en saamhorigheid in beide groepen ten 
goede. Bijzonder om te zien dat de jeugd zo met elkaar optrekt en om elkaar denkt!

Dinsdag - groep 3, Gerwin en Luit
Afgelopen dinsdagavond hebben we gezien dat een kerkdienst in het grote kader staat van 
'naderen tot God'. Dat doe je met respect en eerbied. Verder hebben we gesproken over de 
preek, het doel is berouw en bekering tot God. De vraag was toen: hoe is dat voor jou?
Het is wel even goed om aan de ouders van groep 3  te vertellen dat de catechisanten de 
catechismus goed kennen. We hebben nu de gewoonte schriftelijk te overhoren, en dat werkt 
prima! Kans voor ouders om hierover door te praten :)
Aanstaande dinsdag: zondag 31, vraag en antwoord 84. Overhoring zoals we gewend zijn: 
schriftelijk!

Belijdeniscatechisatie, Willem Oosterhuis en Willeke Wierum
Sinds vorige week is er een belijdeniscatechisatiegroep gestart. Willeke van Wierum kan in 
Middelstum geen belijdeniscatechisatie volgen en volgt daarom met haar vriend Willem 
Oosterhuis bij ons in Loppersum. Dinsdagavond 18 december, 20.45u.

Leesrooster: advent 
Zo.  Psalm 33, 'roep van blijdschap'
Ma.  Amos 4,1-13, ben je klaar om God te ontmoeten?
Di.  Amos 5,1-17, zoek God en leef!
Woe.  Amos 5,18-6,14, de zonde die God haat
Do.  Amos 7,1-9 en 8,1-3, ben je zonder hoop?
Vr.  Amos 7,10-17, veel verschuldigd
Za.  Amos 8,1-14, donker en stil
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