
Welkom in Het Centrum

Zondag 5 december 2021
Voorganger: ds. Mark van Sandijk

Welkomstouderling: Ria den Boer

Ouderling van dienst: Joke van Weert       

Organist: Harrie Samsen
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Orgelspel



Zingen Lied 25: vers 1

Welkomstwoord

Mededelingen kerkenraad







Bemoediging

& 

Groet



Woord ter Inleiding

Zingen Lied 221: vers 1 en 3











Gebed om Ontferming

Zingen Lied 463: vers 1, 3 en 8









Gebed om de 

Heilige Geest



Schriftlezing

- Micha 2: 6 - 11



6 ‘Houd op,’ zeggen jullie profeten, ‘houd op met 

dat geprofeteer! Komt er nooit een eind aan die 

beledigende taal? 7 Zou dit het zijn wat het volk 

van Jakob is aangezegd? Verliest de HEER zo snel 

zijn geduld, zouden dit zijn daden zijn?’

Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed 

voor wie de rechte weg gaat? 8 Steeds weer stelt 

mijn volk zich vijandig op. Nietsvermoedende, 

vreedzame voorbijgangers rukken jullie hun 

mantel af en beroven jullie van hun eer. 



Lied 1010: vers 1 en 2

9 Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit 

de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen 

hun kinderen voor altijd de luister waarmee Ik 

hen heb bekleed. 10 Sta op, ga weg, hier zul je 

geen rust vinden. Dit land is onrein, het brengt 

bederf en vreselijke vernietiging. 11 Als iemand 

wind en valse leugens verspreidde en 

profeteerde: ‘Ik zie voor jullie wijn en bier,’ dan 

zou hij voor dit volk de ware profeet zijn!











Lezen

- Micha 2: 12 en 13



12 Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel 

bijeenbrengen.

Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, Ik zal het 

verzamelen.

Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten

binnen de omheining, als een kudde in de wei;

het zal daar gonzen van de mensen.

13 Hij die een bres slaat gaat voorop,

ze breken uit, ze trekken door de poort,

ze gaan erdoor naar buiten.

Hun koning gaat hun voor,

de HEER gaat aan het hoofd.





Couplet 

Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee! 



Refrein 

Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. 
Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 
Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. 
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 
Maar God die draait dat om: Hij werd Zelf heel klein. 
Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn 
En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij 



De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee!

Jij telt mee! 



Preek





Preek



Muziekspel

Lied 902: 1, 5 en 6



Pastorale 

mededelingen



collecteaankondiging

Dankgebed en 

voorbeden 

Onze Vader
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Slotzang 444: vers 1, 2 en 5

Nu daagt het in het oosten









Zegen
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Een gezegende week gewenst


