Mededelingen










Bloemengroet: Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. A
Jonker - van de Heide ze worden weggebracht door zr. R. Nap
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is voor de noodhulp in Nepal, hierover heeft u vorige week een flyer
ontvangen.
Bevestiging ambtsdragers: Tijdens de morgendienst zullen de nieuwe ambtsdragers
bevestigd worden. Na deze dienst is er gelegenheid om hen onder het genot van een
kopje koffie en thee te feliciteren.
Fakkelactie: Om wekelijks diensten te kunnen houden in het zigeunerdorpje Keserü in
Roemenie is geld nodig, ongeveer €12,50 per dienst. In de afgelopen periode is het niet
mogelijk geweest om diensten te houden in Keserü en dat willen we graag veranderen.
Onze zuster gemeente in Winschoten is jarenlang actief geweest in dit dorp en is een
fakkelactie gestart. Een setje van 3 fakkels kost € 5,00. Bestellen kan heel gemakkelijk
via de bestellijst in de hal.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan
te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig tussen 18:30u en 19:00u.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Liefde voor/verlangen naar de Bruidegom”.

Mededelingen D.V.
 Hemelvaart, 14 mei: Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag, de dienst waarin
ds. S.P. Roosendaal hoopt voor te gaan begint om 09.30u, tijdens deze dienst, 14 mei, is
fam. J. Smid het gastgezin.
 Zondag 17 mei: Volgende week zondag beginnen de diensten om half 10 en half 3. In
beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op deze zondag, mei, is fam. S.
Hillenga het gastgezin.
 Zomerconcert: Op zaterdag 6 juni organiseert het kinderkoor ‘De Kleine Parels’ een
zomerconcert voor jong en oud. Luister en zing mee met het kinderkoor! Het concert
begint om 19.00u en de toegang is gratis.

Liturgie Ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 108: 1 OB
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 268
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.
(Refrein)

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(Refrein)

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11
Zingen: Opwekking 378: 1-3

1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
• Verkondiging: ‘Dienen met de gezindheid van Jezus’
• Zingen: Schriftberijming 22: 1-4 (wijs: ps. 134)
2 Hij heeft wat Hij bij U bezat
1 Wij zingen, Vader, U ter eer,
van Christus Jezus onze Heer.
niet boven alles liefgehad,
maar zich van majesteit ontdaan:
Hij werd een dienstknecht, arm als wij:
dat zijn gezindheid in ons zij.
Hij deed het kleed van slaven aan.
3 Hij werd een mens, in needrigheid,
en, levend uit gehoorzaamheid,
heeft Hij aan U zich toevertrouwd:
tot in de hof, tot aan het hout.

4 Daarom heeft God zijn knecht die leed
met alle macht en eer bekleed:
zijn hoge naam, die Here luidt,
gaat boven alle namen uit.

• Onderwijs over het ambt van ouderling en diaken
• Zingen: Ps. 121: 2 en 4
2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die
sluimert niet!
u hoedt.
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij zal uw komen en uw gaan,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid
wachter wezen.
bewaren.
• Vragen voor de bevestiging
• Bevestiging van de broeders
• Gebed en handoplegging
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!
•

Woord van afscheid voor broeder Van der Laan en broeder Veldkamp

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 58: 1 en 2
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opwekking 58: 3 en 4 (staande)
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen Ps 84: 1 en 2 OB
1 Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên
om 's HEREN voorhof in te treên,
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft!

2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij uw altaren,
bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
geduchte HEER der legerscharen,
welzalig hij,die bij U woont,
gestaag U prijst en eerbied toont.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen Ps 43: 3 en 4 OB
Zend Heer, Uw licht en waarheid neder,
Dan ga ik op tot Gods altaren,
en breng mij, door dien glans geleid,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
tot Uw gewijde tente weder
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten roem van Zijne goedheid paren,
ten berge van Uw heiligheid,
Die, na kortstondig ongeneugt
daar mij Uw gunst verbeidt.
Mij eindeloos verheugt.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing Ps 121 HSV
• Zingen Ps 121: 1-4 NB
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.
2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.
3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.
• Verkondiging ‚De Heere is uw Bewaarder"
• Zingen LdK 14: 1, 2 en 3
De Heer is mijn Herder!
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
Hij brengt mij op wegen
naar grazige weiden.
van goedheid en zegen,
Hij voert mij al zachtkens
Hij schraagt me als ik wankel,
aan waat'ren der rust.
Hij draagt me als ik viel.
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen Ps 5: 6 en 7 NB
6 Maar die uw lieve Naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden
ten allen tijde.
• Kinderen komen in de dienst
• Geloofsbelijdenis
• Zingen LdK 444: 1-3
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

7 Want Gij vervult wat Gij beloofde,
die vromen met uw zegen dekt:
o Heer, uw sterke vrede strekt
tot schild en schutse voor de hoofden
van die geloofden.

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!
•

Zegen

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

