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Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
www.pgeben-haezer.nl

ZONDAG

18

april

2021
Protestantse Gemeente Erica
Protestantse Gemeente Eben-Haëzer Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
Protestantse Gemeente Zwartemeer
Uitzending vanuit het Kruispunt te Erica: www.kerkdienstgemist.nl -> Erica
Voorganger: ds. KHW Klaassens, aanvang 9.30 uur.
Lector: Hennie Beuker - Namens de kerkenraad: Grietje Velzing
Technische ondersteuning: Ruben Beuker en Rolinka Groenhof
Klok luiden
Lied - Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van
God,
want heilig is de Heer
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor hem neer
Die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt
Wees stil voor het aangezicht van
God,
want heilig is de Heer
Wees stil, want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur
Wij staan nu op heilige grond
waar Hij verschijnt met vuur
Een eeuwigdurend licht
straalt van Zijn aangezicht
Wees stil, want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur
Wees stil, want de kracht van onze
God
daalt neer op dit moment
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt
Niet is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem

Wees stil, want de kracht van onze
God
daalt neer op dit moment
Wees stil, want de kracht van onze
God
daalt neer op dit moment
Welkom door de kerkenraad
Openingstekst, inleiding en gebed
NLB 695 - Heer raak mij aan met
adem
Verhaal voor de kinderen: Het
verhaal van de blokfluit
Lied - Zoals klei in de hand van de
pottenbakker
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer
Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer

Uitleg

Kneed mij, Here God
'K Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven

Uitleg

Lezen: Jesaja 5:8-24

Lezen: 1 Petrus 1:13-21
Lied 906: 2 - God is tegenwoordig

Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer
Gebed om het licht van de Heilige
Geest
Schriftlezing: Jesaja 6: 1-5
Uitleg
Lezen: Jesaja 6: 6-13
Uitleg
Lezen: Jesaja 2:1-5
Lied - Heer God U loven wij
Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid
zingt ’t gans heelal uw naam
Aarde en hemel Heer
zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door
eeuwig met ‘t eng'lenkoor
Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen

Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied: Gebed voor de werkdag
(Sela)
Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar
schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in
mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.
Zegen

Bloemen
De bloemen zijn met groet van de gemeente gegaan naar de Hr G.Velema

Pastoraat
Be en Jenny Middeljans zijn dankbaar en blij dat ze 15 april hun 55 jarig huwelijksjubileum
mochten vieren
Oude metalen
Afgelopen week is er voor € 620, = aan oude metalen weggebracht. Alle gevers, verzamelaars en
slopers hartelijk dank.
Het oude Kostershuis
De maand maart was de opbrengst € 750, =.
Vesper
A.s. woensdagavond om 19.30 uur is er weer een Vesper. Deze keer over tegenwind.
Op www.kerkdienstgemist.nl en dan naar Erica.

Op weg naar Pinksteren
Vanwege de Corona-maatregelen laten de meeste kerken nog nauwelijks kerkgangers toe.
Om iets extra’s te bieden aan bemoediging en contact, zenden de gezamenlijke kerken van Kerken met Vaart iedere woensdagavond tot Pinksteren om 19.30 uur een korte dienst uit.
Vast onderdeel is een buiten opgenomen filmpje aan de hand van de volgende thema’s
die allemaal te maken hebben met Pinksteren:






21 april: Tegenwind
28 april: Vuur
5 mei: Vrijheid
12 mei: Storm
19 mei: Taal

Iedere dienst zal uitgezonden worden vanuit het Kruispunt te Erica,
te vinden via www.kerkdienstgemist.nl -> Erica -> Het Kruispunt.
De diensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.
Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl

Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.
God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.
Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.
De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden.
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.
De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.
God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

