Liturgie zondag 10 januari 2021 Poststraatkerk om 9.30 uur.
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Medewerking van:

ds. Dirk Wams
mevr. Saska Frankema
Mevr. Annelies Langenburg
dhr. Henk de Muinck
Het Nicholson Ensemble

Orgelspel voor de dienst: Koraalbewerking van het Lutherlied
“Christ, unser Herr, zum Jordan kam”
Uit Clavier-Übung 3. Teil, BWV 648 J.S
DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom – mededelingen – stilte
Openingslied: Psalm 100: 1 t/m 4 Juich Gode toe, bazuin en zing
Votum en groet
Zingen: NLB 538: 1, 2. Een mens te zijn op aarde
Kyriegebed
Glorialied: NLB 526: 1, 2. Juich voor de koning van de Joden
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 3: 13-15
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt
te worden. 14Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de
woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar
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mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat
we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes
ermee in.
Zingen: Motet:
“En na dat Jezus gedoopt was kwam Hij terstond omhoog van het water en
zie, geopend werden de hemelen en hij zag Gods Geest neerkomend als een
duif komende op Hem. En zie! Een stem uit de hemelen zeggende: “ Deze is
mijn zoon, de geliefde in wie ik welbehagen heb”.
Zingen: NLB 533: 1,2,3,4. Daar komt een man uit Nazaret
Verkondiging
Zingen: NLB 522: 1,4,5. Toen Jezus bij het water kwam
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Danken – bidden – 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.
1e Collecte ter dekking algemene kosten diaconie PKN Stadskanaal
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Naast inkomsten voor de wekelijkse acties, heeft de diaconie ook geld nodig
om de algemene kosten te dekken. Hierbij kan gedacht worden aan,
bankkosten, kosten diaconaal quotum en lokale acties.
Hiervoor wordt uw bijdrage gevraagd.
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
algemene kosten diaconie.
2e Collecte voor de kerk
Als u wilt bijdragen aan deze collecte kunt u dit doen op rekening van de
PGS: rekeningnummer NL 97 RABO 0373735138.
Slotzang: NLB 534: 1 t/m 4 Hij die de blinden weer liet zien
Zegen, aansluitend
Gezongen amen

Wanneer 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
Ds. Dirk Wams:
@ d.wams@pknstadskanaal.nl
0599-324326
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Zondag 17 januari 2021 9.30 uur: digitale dienst vanuit
de Semsstraatkerk. Voorganger ds. Dirk Wams.
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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