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Van de kerkenraad

De wijkkerkenraad wil via deze weg jullie een gezegend
nieuw jaar toe wensen. Hoewel wij vorig jaar de hoop
hadden dat er meer mogelijk zou zijn qua ontmoeting en
activiteiten in onze wijkgemeente is het toch weer een
jaar geworden dat vaak in het teken stond van corona en
de bijbehorende maatregelen. Toch hebben wij de moed
niet opgegeven en zijn wij dankbaar dat wij nog steeds
alle middelen en mensen hebben om te zorgen voor
livestreams en begeleiding van de kerkdiensten door zangers, muzikanten en andere bijdragers.
Met de start van 2022 ligt er weer een nieuw kalenderjaar voor ons. Een jaar waarin wij hopen op een nieuwe
predikant, op minder maatregelen en meer gezellige activiteiten. Maar ook als die hoop ver weg lijkt of er dingen
gebeuren die ons raken, mogen wij dit als wijkgemeente
samen doen: op elkaar vertrouwen, bij elkaar schuilen en
elkaar bemoedigen.

Nieuwjaarsgroet
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‘We love, we love to work for you.’ Een aardige nieuwjaarswens natuurlijk. De bron is een oude radiocommercial
van BNR. Over een uitzendbureau voor hoger opgeleiden, als ik het goed onthouden heb. Het zou ook uit de
hemel kunnen klinken. Als een lokroep van Vader, Zoon
en heilige Geest: ‘We love to work for you.’ Of in wat meer
bijbelse taal: niet door kracht of geweld, maar door Mijn
Geest zal het geschieden. Een goddelijke belofte om ons
te bevrijden van maakbaarheidsideeën waar je alleen
maar moe van wordt. Niet speciaal voor hoger opgeleiden, maar voor ieder, jong en ouder, laag en hoog. Ook
een hele rust in vacature tijd: Zijn ‘werkzame’ liefde zal ons
leiden. Een uitkomst bovendien voor ieder die tegen de
dagen opziet. De Vader heeft Zijn Zoon naar deze wereld

gezonden om daar het leven te laten en ons het leven te
geven. Dat maakt voor ieder die gelooft de toekomst zeker
en eindeloos goed. Heb dus goede moed voor het nieuwe
jaar en vertrouw de vriendelijke nodiging van Jezus: ‘I love
to work for you!’ ds. Wim Markus

Bloemengroet
•

Onze eerste groet gaat naar één van onze oudste
gemeenteleden: mevrouw C. Schotel - Bouter. Zij hoopt
op 3 januari 97 jaar te worden. Een leeftijd van de zeer
sterken zeggen wij dan. Op de ongemakken van het
ouder worden na, kan zij nog zelfstandig wonen. Wij
als gemeente willen u alvast van harte feliciteren met
uw verjaardag en een fijne dag toewensen! Wij wensen
u de kracht van onze Heere God toe. En een Gezegend
Nieuwjaar.
• De tweede groet is ter bemoediging bij Anneke van
der Brugge gebracht. Dankbaar zijn wij dat zij nog
steeds in ons midden mag zijn. Ook dit jaar heeft zij
weer vele chemokuren gehad om haar kanker stabiel te houden. Het is ook niet altijd gemakkelijk voor
Anneke. Bezoek kan zij helaas nu niet ontvangen, door
de corona is zij heel kwetsbaar. Anneke is positief van
instelling, zij voelt zich gedragen door onze Heere God,
dat is haar houvast. Anneke, de gemeente wenst je een
hoopvol Nieuwjaar toe.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Esther Heijndijk en Tonny Buis.
Conny van Steensel heeft namens de wijkgemeente een
bloemengroet gebracht bij Rick en Anneke Vrijhof en hun
gezin vanwege de geboorte van Felien.

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 190
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
Heer, U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

•
•

Psalm 2 vers 4
Kinderlied: Op Toonhoogte 238
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
(Refrein)
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
(Refrein)
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
(Refrein)

•
•
•
•
•

Schriftlezing Marcus 1: 14-15, 21-28
Gezang 326 vers 1 en 2
Verkondiging n.a.v. Marcus 1: 21-28
Gezang 326 vers 3, 4 en 5
Psalm 150 vers 1 en 2

Liederen en lezing deze middag
•
•
•
•
•
•
•

Psalm 84 vers 3 (OB)
Gezang 231 vers 4
Lezing: Openbaring 22: 6-11
Psalm 1 vers 1
Prediking: ‘Wat brengt 2022?’
Psalm 1 vers 2
Gezang 476 vers 4 en 5

