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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal

Zondag 4 december 10.00 uur Ds. A.P. Heiner, Elim
(2e Advent) Na afloop koffie/thee/fris in de zaal achter de kerk

19.00 uur Ds. J. Zondag, Dedemsvaart, 
Gez. dienst in de Hervormde kerk

2e Collecte: Diaconie Uitgang: Extra Kerk en Eredienst
Oppasdienst:

LITURGIE VM: Gez. 118: 1 en 2, Welkom, Gedicht, 2e adventskaars, Ps. 95: 1 en 2, Votum en groet, 
Ps. 95: 3, Verootmoediging, Gebed, Leefregel, Gez. 125: 1 en 5, Gebed, Lezing: Lucas 1: 5-25 (NBV21),
Gez. 464: 1 en 2 (LB 2013), Lucas 1: 57-64 (NBV 21), Gez. 464: 7 en 8 (LB 2013), Verkondiging, 
Gez: 126: 1 en 3, Gez. 124: 1, 2 en 5, Zegen, Gez. 456: 3 

LITURGIE NM: 
Welkom, Ps. 72: 1, 2 en 7, Votum en groet, Gez. 119, Gebed, Schriftlezingen: Jesaja 11: 1-10 (NBV 21),
Romeinen 6: 1-12 (NBV 21), Gez. 120, Preek, Gez. 125, Gebeden, Gez. 127: 1 en 2, Zegen

Zondag 11 december 10.00 uur Dhr. A. Metselaar, Hoogeveen
(3e Advent) 19.00 uur Kerst Evangelisatie/ Gezinsdienst
                Buurthuis Nieuw Moscou m.m.v. Kinderkoor Give us Peace

DE BEROEPINGSCOMMISSIE DOET EEN BEROEP OP JOU!
Om een geïnteresseerde predikant een goed beeld van onze gemeente te laten krijgen, is het belangrijk dat
onze website up to date is, dat alle gegevens correct en volledig zijn. We vragen je om eens te kijken of jouw
club, vereniging of commissie met de juiste informatie op de website (www.pkn-hgh.nl)  vermeld staat. 
Klopt dit niet, of is jouw groep helemaal niet vindbaar? Lever dan de juiste informatie zo spoedig mogelijk aan
bij Bé Veuger (voorzitter kerkrentmeesters) via mailadres benjveuger(at)gmail.com           Bedankt voor je
hulp

JONGE KERK 2.0 Op dinsdag 6 December komen wij als Jonge Kerk 2.0 weer bij elkaar. 
Deze bijbel kring is speciaal voor jongvolwassenen tussen ca 25 en 39 jaar. 
We willen samen zoeken, ontdekken hoe de boodschap van Jezus en de bijbel ons in deze tijd kan helpen,
inspireren en richting geven. We komen samen bij: Aaldert en Riëtte Perdok, Zuideropgaande 33 F.
De inloop is vanaf 19.45 uur met koffie/ thee en het duurt tot 21.30 uur. 
Het onderwerp is: "Durf Daniël te zijn" "Jezus navolgen buiten je Christelijke bubbel".
We komen samen op de 1e dinsdag van de maand. Volgende data: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 2 mei, 6 juni 
Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij:
Aaldert Perdok 06 - 48 54 28 04 en Riëtte Perdok 06 - 26 55 08 86 aaldertenriette(at)gmail.com

PASTORAAT Als u met ziekte of zorgen zit. Of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten. 
Schroom niet om te bellen naar Hennie de Jonge - Wachtmeester (0528) 34 28 25 of (06) 37 27 14 31.

AGENDA: Dinsdag 19:30 Jonge Kerk 2.0 Donderdag 19:15-19:45 Collectebon verkoop
Vrijdag 15:00 Kerkdienst WZC Beatrix Vrijdag 18:45 Kerstviering Give us Peace

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 22-12 t/m 12-01-2023 uiterlijk 13 december naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl

Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


WONDERBARE RAADSMAN In Jesaja 9 werd - ruim 700 jaar voordat Hij geboren werd! - de geboorte van Jezus
voorspeld. Daarin krijgt Jezus een aantal bijzondere namen: 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. 
En men noemt zijn Naam Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)

Vandaag kijken we naar de titel Wonderbare Raadsman - we zullen stilstaan bij de betekenis van deze titel, samen met
een andere profetie over de komende Messias:

Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht
voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en
sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. (Jesaja 11: 1-2)

Iets verderop in deze serie overdenkingen zullen we ingaan op de benaming “Christus” of “Messias”', maar nu zullen we
ons vooral bepalen bij het kenmerk van de Messias, dat de Geest van de Heer in alle volheid op Hem rust.  Juist hierdoor
kan Hij namelijk de wonderbare Raadsman zijn, die zich kenmerkt door “wijsheid”, “inzicht”, “raad” en “kennis”.
Wat een rijkdom! De “wonderbare raadgever” die vol is met de Geest van wijsheid, inzicht, raad en kennis 
- rechtstreeks van God zelf - staat jou ter beschikking om raad en advies te vragen!
Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat U mijn raadgever wil zijn, en door Uw Geest mij wil leiden. 
Help mij om te vragen om Uw inzicht wanneer ik niet weet wat ik moet doen, en om deze dan ook te horen en
gehoorzamen. Ik heb Uw raad en advies nodig! Amen.

(bronvermelding: Https://www.derekprince.nl/overdenkingen/wonderbare-raadsman-1/)


