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Ik bid steeds weer 
dat jullie blijven 
vasthouden aan je geloof. Onze 
God heeft jullie uitgekozen. Ik 
bid dat jullie zullen leven op een 
manier die daarbij past. Ik 
vraag God om jullie sterk te 
maken met zijn kracht. Want 
dan zullen jullie alleen nog maar 
goede dingen willen doen, die 
passen bij het geloof. Dan    
zullen jullie onze Heer Jezus 
eren als hij komt, en hij zal   
jullie eren. Zo goed is Jezus 
Christus, die onze Heer en God 
is, voor ons.  
 
Wat is jouw goede voornemen?  

Voorganger: Tsjikke Martsje 
Bloem         
Organist: Lummie Cordes 

Orgelspel voor de dienst 
Welkom & afkondiging  
Intochtslied, Lied 215: Ont-
waak, o mens, de dag breekt 
aan 1, 2, 6 & 7      
Bemoediging en groet 
Gebed 
Inleiding op het thema 
Lied 136: Loof de Heer, want 
Hij is goed 1,2 12 & 13       
Schriftlezing, Exodus 19: 1 t/m 
10            
Lied 675: Geest van hierboven      
Schriftlezing, Lucas 3: 15-16 en 
21 – 22             
Lied 675: Geest van hierboven   
Overdenking 
Lied: Heilige Geest van God, vul 
opnieuw mijn hart via Youtube 
Collecte 
Dankgebed 
Slotlied, Lied 405: Heilig, heilig, 
heilig! Heer, God almachtig 1,2 
& 4            
Zegen 

Eindejaarskollekte  

 

 
 

In de laatste week van         
december hebben we u de   
tussenstand doorgegeven van 
de opbrengst van de            
eindejaarskollekte. Op dat    
moment was de stand              
€ 3820,--.  

De laatste dagen van het jaar 
hebben we nog een flink aantal  
giften mogen ontvangen,   
waardoor de totale opbrengst is 
uitgekomen op 5245,—. 

Alle gevers hartelijk dank! 

 
De collecte deze zondag is 
bestemd voor de diaconie, 
eigen kerk en eigen jeugd. 

De diaconie gelden worden   
ingezet voor incidentele    
hulpaanvragen. 

Overige donatie mogelijkheden 
voor de wekelijkse collecten:             
- via bankoverschrijving naar 
rek. NL12 RABO 0362 7777 05 
van de diaconie                       
- via de collectebussen bij de 
Spar of bij Slagerij Wagnaar             
- via de Scipio App PKN Garyp 

Een heel aantal mensen hebben 
de krystkuier – puzzeltocht ge-
daan. Super leuk! De oplossing 
van de puzzeltocht was: Vrede-
vorst!  
We willen iedereen bedanken 
die mee heeft geholpen in de 
organisatie van de puzzeltocht.  

 
 
 
 
Met vrien-
delijke 
groet, 
Het Puzzel-
tochtteam.  

Vraag: Welke Planeet? 
 
Door hoogleraar sociale psychologie in 
Groningen Tom Postmes 

 
 
Een vliegtuig maakt een nood-
landing en breekt in drie stuk-
ken. De cabine vult zich met 
rook. Alle inzittenden realise-
ren zich: we moeten hier weg. 
Wat gebeurt er? 
 
- Op Planeet A vragen de inzit-
tende elkaar of ze in orde zijn. 
Personen die hulp nodig heb-
ben krijgen voorrang. Mensen 
zijn bereid hun leven te geven, 
zelfs voor vreemden. 
- Op planeet B is het ieder 
voor zich. Totale paniek breekt 
uit. Er wordt geschopt en    
geduwd. Kinderen, ouderen en 
mensen met een handicap 
worden onder de voet         
gelopen. 
 
Op de vraag op welke planeet 
we leven denkt 97% dat dit op 
planeet B is. Uit onderzoek 
blijkt dat we in de praktijk  
bijna altijd op planeet A leven.  

 
 

Bron: De meeste mensen deugen Rut-
ger Bregman  

Krystkuier - puzzeltocht  

Collecte 
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