Hervormde Gemeente te Dinteloord
Weekbrief zondag 9 januari 2022
Ochtenddienst
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Schriftlezing: Mattheus 3 : 13 – 4 : 11
Galaten 5 : 22 – 26
Thema:
De identiteit van Jezus

Avonddienst
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Schriftlezing: Lukas 21 : 25 t- 36
HC zondag 19 v/a/ 50 – 52
Thema:
Uitzien naar Zijn komst?!

Psalm 63 : 1
Psalm 113 : 1 en 2
Psalm 19 : 7
Kinderlied: Lied 504 OTH (z.o.z.)
Lied 285 : 1 en 3 WK (z.o.z.)
Lied 313 : 1, 2 en 3 ELB (z.o.z.)
Lied 419 : 1 en 2 WK (z.o.z.)
Psalm 86 : 6

Psalm 147 : 1
Psalm 96 : 1, 6 en 9
Lied 428 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)
Psalm 89 : 8
Psalm 98 : 4
Lied 456 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)

Collecten
Eerste collecte (1):
Kerk en eredienst
Tweede collecte (2):
CvK: Verwarming
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw
Activiteiten deze week:
Activiteit
Jeugdclub Regenboog
Catechese voor jongeren (12-15)
Catechese voor jongeren (≥16)
Belijdeniscatechisatie
Jeugdclub Spirit

Datum
dinsdag 11 januari 2022
woensdag 12 januari 2022
woensdag 12 januari 2022
woensdag 12 januari 2022
vrijdag 14 januari 2022

Tijd
18.45 - 20.00 uur
18.30 - 19.15 uur
19.15 - 20.00 uur
20.15 - 21.45 uur
19.45 - 21.00 uur

Locatie
Hervormd Centrum
Hervormd Centrum
Hervormd Centrum
Westvoorstraat 26
Hervormd Centrum

Voorbede:
Komende week dinsdag zal Marika Schippers (Burg. Mr. H. Popstraat 6, 4671 ES Dinteloord) opnieuw een
operatie ondergaan die nodig is in het proces waar ze in zit.
We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke
of psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en
allen die met hen verbonden zijn.
Mededelingen:
Catechese en club
Omdat deze week de scholen voor PO en VO weer opengaan, zal deze week de catechese en het clubwerk ook
weer van start gaan.
Bevestigingsdienst
Vanwege de beperkingen zal een nieuwe datum gezocht worden voor het (her)bevestigen van ambtsdragers en
pastoraal medewerkers.
Gebedspunten:
Tot voor kort werden kerken in China alleen in de gaten gehouden als ze te groot werden, of buitenlandse
gasten ontvingen. De controle op kerken vanuit de overheid neemt echter steeds meer toe. De Chinese overheid
probeert steeds vaker kerken en dominees te intimideren. Zo is een pastor beboet met een bedrag dat gelijk is
aan twee jaar salarissen, omdat hij ‘illegale’ kerkdiensten zou organiseren. In een ander geval werden christelijke
activiteiten beoordeeld als sektarisch. En daardoor kon men de kerk sluiten. Bid om moed voor Chinese
christenen.
- Dank de Here God voor de moed van predikanten die hun gemeente blijven leiden, ondanks intimidatie vanuit
de overheid.
- Bid voor Chinese christenen die niet meer in hun kerk mogen samenkomen. Bid dat zij wegen vinden om elkaar
te blijven ontmoeten.
- De Chinese overheid verbiedt kinderen tot 18 jaar kerkdiensten bij te wonen. Bid om manieren om de jeugd te
bereiken met het evangelie.
Mededelingen voor de weekbrief kunnen tot vrijdags 18.00 uur per e-mail aangeleverd worden op het adres agboluijt@kpnmail.nl

Kinderlied: Lied 504

OTH

1 Here der Heren,
Koning der Koningen,
U wil ik eren,
U wil ik lofzingen.
Rots aller eeuwen,
U bent mijn vesting,
mijn vaste burcht,
bij wie ik schuil.
Refrein:
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest, U heb ik lief.
Halleluja. (4x)

Lied 313 : 1, 2 en 3

WK

1 Hier in uw heiligdom,dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Lied 428 : 1, 2 en 3
1

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

2

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Refrein:
Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.
3

Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.
Refrein

ELB

1 Heer, ik geef me_aan U volkomen,
’k leg mijn al hier voor U neer,
opdat Gij in mij zoudt wonen
met uw Geest o Heer!
Al de liefde van mijn harte
zij U voortaan toegewijd!
’k Vrees geen moeiten meer of smarte,
daar Gij met mij zijt.
Refrein:
Glorie, glorie, Halleluja!
’k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
en nu is mijn heil volkomen,
door het dierbaar bloed.

2 Eer aan de Vader,
die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon,
die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest,
U maakt ons samen één,
U alleen,
U heb ik lief.
Refrein

Lied 285 : 1 en 3

3 Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

2 Heer, mijn wil leg ’k voor U neder,
neem hem aan nu voor altijd;
dat niets kwaads hem immer weder
van de uwe scheid!
Heer, tot U breng ik mijn leven,
hoor nu mijn geloften aan;
’k heb mijn al aan U gegeven,
neem het, Heiland, aan.
Refrein

Weerklank

3 Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,
strijden wil ik slechts voor U!
Jezus’ bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.
Openbaar u zelf aan mij, Heer,
als mijn eeuwig trouwe Vriend!
Tot in ’t stervensuur bewaar mij,
voor altijd uw kind.
Refrein

Lied 419 : 1 en 2

WK

1 Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe_en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Lied 456 : 1, 2 en 3

Weerklank

1

O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
2

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein
3

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein

