
Liturgie ochtenddienst
Komen tot de Here
Stil gebed
Votum en zegen
Aanbidding:
-Psalm 67,1-2
-Opw 407
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Opw 546
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Luisteren naar de Here
Schriftlezing(en), zie onder
Zingen GK 7
Kinderen gaan naar de KinderBijbelClub
Verkondiging, tekst en thema zie onder
Gebed na de verkondiging
Zingen Psalm 116,1-2.4.10
Wet van God

Geven aan de Here
Dank- en voorbedegebed
Inzameling gaven

Gaan onder de zegen van de Here
Zingen Psalm 145,1.3
Zegen

Schriftlezing(en): Ex 15,1-13 en Psalm 
42-43
Tekst: Psalm 42-43
Thema: 'Hartstocht voor God'

Na de ochtenddienste is er koffie en fris

Liturgie middagdienst 
Westeremden, br H. Van der Molen
Stil gebed
Votum en zegen
Zingen Psalm 33,1.3
Gebed 
Bijbellezing 
Verkondiging
Zingen Psalm 104,9-10
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 103,1
Slotzang LB 479,1.3-4

Schriftlezing en tekst: Psalm 104

Liturgie middagdienst 
Loppersum, ds J.H. Kuiper
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 9:1.8
Zingen Psalm 123:1
Gebed
Zingen Psalm 123:2
Lezen Psalm 85
Zingen LB 252
Preek
Zingen Psalm 85:3-4
Gebed
Collecte
Zingen LB 460:1.3
Zegen

Leesgedeelte en tekst: Psalm 85

Jeugddienst, 'Liefde maakt licht wat zwaar 
is…', 19.30u
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AGENDA:
17 februari, Jeugddienst, 19.30u, 'Liefde maakt licht wat zwaar is…'. Band 'Witness'. Voor 
alle jongeren en wie zich jong voelt. Neem een vriend of vriendin mee!
21 februari, 1e avond over roeping en praktijk van het ambt van ouderling en diaken, vanaf 
19.45u in de kerk. 2e avond is op 7 maart.
23 februari, filmavond bij Hans en Wilma.
4 april, de gemeentevergadering die gepland stond op 28 maart is verzet naar 4 april.

Groeigroepen
Deze week zal de eerste avond van de groeigroepen zijn. In je boek '40 dagen Feest van 
genade' vond je een briefje met info over je groeigroep. Maar verder heb je waarschijnlijk al 
een uitnodiging gehad van de groepsleiders. Veel zegen in je groeigroep!

Ds Mark Bergsma van de CGK Delfzijl
In de middagdienst van 10 maart is ds Mark Bergsma uitgenodigd om voor te gaan. Hij is 
predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Delfzijl. Hoe zit dat, wat zijn de regels 
rond het voorgaan van een predikant uit een ander kerkverband? Dit kunt u in de Acta van 
2011 daarover vinden:
Generale Synode Harderwijk 2011: Verder nam de GS de volgende belangrijke besluiten:
a. dankbaar te zijn voor de besluitvorming van de Generale Synode van de CGK die het mogelijk 
maakt dat alle GKv-predikanten kunnen worden uitgenodigd om voor te gaan in CGK-kerkdiensten.
b. dat predikanten van de CGK bevoegd zijn tot de bediening van het Woord en sacramenten, tot de 
dienst van de gebeden en tot de kerkelijke bevestiging van een huwelijk in een kerkdienst van een 
GKv-kerk, mits op uitnodiging van de kerkenraad van die gemeente
c. dat GKv-predikanten die door CGK-kerkenraden worden uitgenodigd voor te gaan in een kerkdienst 
de bewilliging van hun eigen kerkenraad behoeven.

Catechese
The Army of God
Afgelopen dinsdag gewerkt over het thema duurzaamheid. Zuinig zijn op de schepping 
omdat je die hebt gekregen van God. Als je iets moois krijgt, dan ben je daar zuinig op. Zo 
ben je ook zuinig op de schepping. Dat gebied God ook in de Bijbel, kijk maar eens in deut 
20 waarin God het heeft over oorlogswetten, de fruitbomen mogen dan niet gekapt 
worden. Als je iets moois krijgt, dan ben je daar zuinig op. Zo ben je ook zuinig op de 
schepping. Hoe doe je dat dan? Licht uit, zuinig op je spullen, niet altijd lang onder de 
douche... 
CU@Cat
Na een fantastische bijbelopening van Rindert, en een goede overhoring van vraag en 
antwoord 124, hebben we terug gekeken naar de avond met Arie de Rover. Dat was een 
goede avond. Het was prima te doen, en we hebben zin om met het project aan de slag te 
gaan. Vervolgens verder gegaan met het gebed --> geef ons heden ons dagelijks brood. 
Bede die te maken heeft met de spanning tussen vertrouwen op dat je krijgt wat je nodig 
hebt en zelf aan het werk zijn. Veel te maken met je houding naar je aardse goederen. 
Gebruiken tot eer van God, geef God de eer voor wat je krijgt. Leren vraag 125. 
Groep 3
We zijn voor de 3e bezig geweest met met 5e gebod, we hebben doorgepraat over abortus. 
We hebben een aflevering gekeken van het TV-programma 'Jong'. Dat ging over twee 
meisjes. Het ene meisje was heel jong zwanger en besloot het kindje te houden. Het andere 
meisje had besloten om abortus te laten plegen en had daar enorm veel verdriet van. 
Belijdeniscatechisatie, we zijn bezig geweest met de afwisseling van 'ik' en 'wij' in de 
catechismus. Aan de ene kant is de catechismus heel persoonlijk: 'mijn troost'. Aan de 
andere kant maak je een onderdeel uit van een wereldwijde groep gelovigen.

NB: We hebben nu 1 week voorjaarsvakantie, we hebben weer les op 26 en 28 februari, 
dan gaan we als groepen aan de gang met het Feest van Genade!

Bijbelleesrooster, zie het boekje '40-dagen Feest van genade'
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