Goedenavond gemeente! Wat fijn dat u er weer bent.
Ook een goedenavond voor onze gasten en gemeenteleden die via
Kerkomroep of YouTube meekijken of luisteren.
Wij heten u van harte welkom in deze dienst vanuit de Hoeksteen.
Voorganger is ds. Bindert de Jong en de organist is de heer Gert Vissering.
Het projectkoor verleent haar medewerking.
De bloemen gingen vanochtend met een groet van de gemeente naar:
1)
Mevr. T. Katoen - van Klinken
2) Mevr. J. Peet - Franke
De collecte van vandaag is voor:
De Voedselbank Zuid-Oost Groningen
Naast de inzameling van houdbare producten, is het ook goed om zo nu en
dan geld over te maken naar de Voedselbank. Het ingezamelde voedsel is
gratis en de voedselbank betaalt geen personeelskosten. Maar om dat
voedsel op te halen, gekoeld op te slaan en te distribueren moeten ze wel
kosten maken. Ook telefoon, energie, verzekering, postzegels; het kost
allemaal geld.
Op de beamer en op onze website kunt u informatie vinden hoe u uw
bijdrage kunt overmaken.
Er wordt voorlopig niet in de kerk gecollecteerd.
Koffieochtend in de Hoeksteen is a.s. dinsdagmorgen 15 september om 9.45
uur.
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De Semsstraatkerk zal in de maand oktober weer beginnen met het
koffiedrinken in Ons Huis. Elke 2e dinsdag van de maand. Dit is 13 oktober.
Aanvang 10.00 uur.
Volgende week zondag 20 september vindt de startdienst/overstapdienst
plaats om 9.30 uur in de Poststraatkerk. Ds. Bindert de Jong en ds. Dirk
Wams zullen in deze dienst voorgaan. Er is dan geen avonddienst.
Reserveren voor de diensten kan tot en met zaterdag 12.00 uur via
www.pknstadskanaal.nl.
Vacature ambtsdrager.
Vanwege het afscheid van Karin Brandsema is er een vacature voor het ambt
van Jeugdouderling.
Als gemeenteleden wordt u van harte uitgenodigd om namen in te dienen
van personen die naar uw mening in aanmerking komen voor verkiezing tot
Jeugdouderling. Indien u een voordracht wilt doen, dient u dit uiterlijk 22
september a.s. schriftelijk te doen bij de scriba van de kerkenraad.

Op zaterdag 19 september vindt het jaarlijkse volleybaltoernooi weer plaats,
maar dit jaar gaan we beachvolleyballen. Vanaf 15.45 ben je van harte
welkom om deel te nemen aan het toernooi op het Beachpark in
Stadskanaal, Hockeypad 1. Je kunt jezelf of je team aanmelden bij Lisanne
Brandsema. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de corona
maatregelen. We hopen op een mooie opkomst van zowel jong als oud, om
elkaar hier na zo’n lange tijd weer te mogen treffen.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst, die wij beginnen met een
moment van stilte, om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God.

2

Orde van dienst zondag 13 september 2020
“de Hoeksteen” om 19 uur.
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Lector:
Mmv:

ds.
Bindert de Jong
mevr. Brenda Belga
dhr.
Gert Vissering
mevr. Anja Potze
Het Projectkoor

Muziek
Welkom – mededelingen
Stilte – bemoediging – groet
Zingen ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’, lied 91a: 1 en 3
Gebed
Zingen ‘ ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’, lied 245: 1 en 2
Gebed
Lezing Genesis 16

De geboorte van Ismaël
161 Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een
Egyptische slavin, Hagar. 2‘Luister,’ zei Sarai tegen Abram, ‘de HEER houdt
mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen,
misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’ Abram stemde met haar
voorstel in 3en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram
woonde toen tien jaar in Kanaän. 4Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger.
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Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar
meesteres. 5Sarai zei tegen Abram: ‘Voor het onrecht dat mij wordt
aangedaan ben jij verantwoordelijk! Ik heb je mijn slavin ter beschikking
gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is toont ze geen enkel respect meer
voor mij. Laat de HEER maar beoordelen wie er in zijn recht staat: ik of
jij.’ 6Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’
Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte.
7Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de
bron die aan de weg naar Sur ligt. 8‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je
vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn
meesteres,’ antwoordde ze. 9‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van
de HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’ 10En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel
veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. 11Je bent
nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël
noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren
had. 12Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen
schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ 13Toen riep zij
de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien.
Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft
omgezien?’ 14Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam, Lachai-Roï; hij ligt
tussen Kades en Bered.
15Hagar bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon die zij hem
gebaard had Ismaël. 16Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem Ismaël
baarde.

Zingen ‘De Heer heeft naar mij omgezien’, lied 804
Overdenking
Zingen ‘Adem uw Geest in mij’, Tekst: Sytze de Vries, melodie: Kenneth
Naylor, uit: het liefste lied van Overzee, lied 2
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Adem uw Geest in mij
vul mij met nieuwe kracht.
Uw liefde zal mijn baken zijn
in alles wat mij wacht.
Adem uw Geest in mij,
zuiver mijn hart voorgoed.
Uw wil zal al mijn willen zijn,
in alles wat ik doe.
Adem uw Geest in mij,
ook als ik mij verzet.
Mijn leven hier zal vurig zijn,
door U in vlam gezet.
Adem uw Geest in mij,
dan leef ik zonder strijd,
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aan alle ademnood voorbij
bij U God, voor altijd.
Dank en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
Gaven
Diaconale collecte voor de Voedselbank Zuid-Oost Groningen
Naast de inzameling van houdbare producten, is het ook goed om zo nu en
dan geld over te maken naar Voedselbank. Het ingezamelde voedsel is gratis
en de voedselbank betaalt geen personeelskosten. Maar om dat voedsel op
te halen, gekoeld op te slaan en te distribueren moeten ze wel kosten
maken. Ook telefoon, energie, verzekering, postzegels; het kost allemaal
geld.
Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekening
nummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding
van Voedselbank.
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Zingen ‘Nu is de dag ten einde’, lied 244: 1, 2 en 3
Zending en zegen

Voorbede:
Als u een voorbede wilt kunt u voor de dienst contact opnemen met de
ouderling van dienst of met de predikant.
De predikant neemt de voorbede dan mee in de gebeden.
Ds. Bindert de Jong:
@ b.dejong@pknstadskanaal.nl
0599 -213264
Zondag 20 september is de Startzondag in de
Poststraatkerk om 9.30 uur
Voorgangers: ds. Dirk Wams en ds. Bindert de Jong.
I.v.m. het beperkte aantal bezoekers per dienst, graag aanmelden via het
inschrijfformulier op www.pknstadskanaal.nl
Er is deze zondag geen 2e dienst om 19 uur.
Alle diensten kunt u volgen via:
www.pknstadskanaal.nl en www.kerkomroep.nl
Wij wensen u een goede zondag,
een fijne week en zien u graag terug.
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