Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. G. Huisman
Gastgezin: fam. R. Cannegieter
Gastgezin fam. R. Cannegieter
Geluid: Harm Meijer
Geluid: Marcel Braam
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Evelien Meijer
Janna Meijer
Yvonne Cannegieter
Jantine Veldkamp
Marijke Cannegieter
Geertje Smid
Janique Lemmen
Leonie Cannegieter
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar br. J. Lange
en worden weggebracht door zr. T. Braam.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen.
 Flessenactie: Het kinderkoor ‘De kleine parels’ houdt een flessenactie voor de
organisatie van het project ‘Volg jij Hem?!’. U kunt uw flessen inleveren in de
ontmoetingshal. Op laten halen kan ook, neem dan contact op met Jacqueline
Sterenborg of Dennis Westra. Geen flessen? Geen probleem, een financiële bijdrage is
ons net zoveel waard.
Mededelingen D.V.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus brengt goedheid en waarheid.”
 Zondag 18 februari 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en
14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. G.C. op ‘t Hof voor te gaan. De
middagdienst hoopt ds. W.C. van Slooten te leiden. Op zondag 18 februari, is fam. A.
Wubs het gastgezin.
 Geluid zondag 18 februari 2018: Ochtenddienst: Willem Wubs. Middagdienst: Koert
Davids.

Liturgie Ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• We zingen: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)

slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
• De Heere God laat ons groeten
• We zingen: Ps. 25: 2 NB
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
•
•
•

Bidden – We vragen om Gods leiding
De tien gouden regels van God
We zingen: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
•

De kleine Parels zingen:
Ik neem even de tijd (Kinderopwekking 213)
Diep van binnen blij (Kinderopwekking 266)

• Lezen uit de Bijbel: Markus 5: 21-24 en 35-43
Het dochtertje van Jaïrus opgewekt.
21En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote
menigte bij Hem; en Hij was bij de zee.
22En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem
zag, wierp hij zich neer aan Zijn voeten
23en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de
handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.
24En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan.
35Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die
zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?
36En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de
synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.
37En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
38En Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid
huilden en jammerden.
39En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u?
Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.
40Zij lachten Hem echter uit, maar Hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van
het kind en hen die bij Hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag.
41En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik
zeg je), sta op.
42En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar; en zij waren geheel
buiten zichzelf.
43En Hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen; en Hij zei dat men haar te
eten moest geven.
• We zingen: Ho, stop! Sta eens even stil.
Ho! Stop! Sta eens even stil
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil
Ho! Stop! Ga er niet vandoor
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor
Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar je heen wou gaan
Heen wou gaan
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op te staan

Op te staan
Alles gaat uiteindelijk mis
Als je niet weet wie Jezus is
Ho! Stop! Sta eens even stil...
Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan
Heen wilt gaan
Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt een lichtje in je leven aan
Je leven aan
Reken maar dat jij je vergist
Als je het licht van de wereld mist
Ho! Stop! Sta eens even stil...
Als je in de put zou vallen en je zou voor niemand meer te horen zijn
Te horen zijn
Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles zou verloren zijN
Verloren zijn
Weet je als het donker wordt
Jezus' arm is nooit te kort
Ho! Stop! Sta eens even stil...
•

Preek:

‘Een papa met zorg’

• We zingen: Ps. 103: 4 en 6 DNP
4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem
geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.
•

6. Ons leven telt slechts jaren, maanden,
uren.
Gods trouw zal tijd en eeuwigheid verduren
voor wie op Hem al zijn vertrouwen stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Zijn liefde wordt voortdurend doorverteld.

De kleine Parels zingen
Hallelujah Adonai (Opwekking 731)
Juich, doe mee allemaal (Kinderopwekking 276)

• Bidden – We danken God voor Zijn woorden
• We geven onze gaven
• We zingen: Ik zegen jou in Jezus’ Naam
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou
Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z'n blaadjes dicht dicht
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou
Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou
•

De zegen van God

Liturgie middagdienst
• welkom en mededelingen
• zingen Opw 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de
strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van
kracht,

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
• votum en groet
• zingen Ps 43: 3 en 4 OB
Zend Heer, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

• gebed
• Schriftlezing Genesis 15: 1-6 en Mattheus 28: 16-20 HSV
Belofte aan Abram
15Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd,
Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.
2Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de
bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn?
3Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis
geboren is, zal mijn erfgenaam zijn.
4Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar
iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn.
5Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt
tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.
6En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

De opdracht aan de discipelen
16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op
aarde.
19Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
• zingen Opw 428
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad
Maar ook, als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis

Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid )
dat ik genade vond ) 2x

• verkondiging
• zingen Ps 16: 1, 3 en 4 NB
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't
aanschouwen.

Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

Daarom verheug ik mij van harte zeer,
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen.
Het pad des levens doet Gij mij betreden
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.
• dankgebed
• collecte
• 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.

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.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen LdK 444: 1, 2 en 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.

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

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.
•

Zegen

