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Mededelingen
Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar de heer H.
Meijer (Prunuslaan) worden weggebracht door Ansje de Jonge.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen.
Zangavond 25 januari: In de gebedsweek van week 4 en wel op 25 januari aanvang
19.30 uur willen we een zangavond gaan houden in ons kerkgebouw die in het teken zal
staan van gebed en zang.
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus bidt.”
Zondag 9 januari 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en
14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt Ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De
middagdienst hoopt Ds. G. Huisman te leiden. Op zondag 7 januari, is fam. fam. N.
Davids het gastgezin.
Geluid zondag 7 januari 2018: Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Dian de
Jonge.

Liturgie ochtenddienst, ds. J. Oosterbroek 9.30 uur
• welkom en mededelingen
• zingen LdK 457: 1, 3 en 4
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
• Stil gebed, votum en groet
• zingen Ps 92: 1 en 2 OB
Laat ons den rustdag wijden
met psalmen tot Gods eer.
't is goed, o Opperheer,
dat w' ons in U verblijden,
't zij d' uchtendstond vol zoetheid
ons stelt uw gunst in 't licht,
't zij ons de nacht bericht
van uwe trouw en goedheid.

't Voegt ons met blijde klanken,
door 't voorbedachte lied,
Hem, die het al gebiedt,
op harp en luit te danken.
Gij hebt door uw vermogen,
o HEER, mijn hart verheugd;
ik zal, verrukt van vreugd,
uw grote daân verhogen.

• wet
• zingen Opw 350
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw Heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.

• gebed
• schriftlezing Marcus 2
Jezus geneest een verlamde
2 En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis was.
2 En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon
bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen.
3 Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen.

4 En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de
dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij
de ligmat waarop de verlamde lag, neer.
5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
6 En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart:
7 Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God
alleen?
8 En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen:
Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?
9 Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen:
Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?
10 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te
vergeven (zei Hij tegen de verlamde):
11 Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.
12 En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen
naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben
nog nooit zoiets gezien!
13 En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees
hen.
De roeping van Levi
14 En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg
Mij! En hij stond op en volgde Hem.
15 En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus
en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd.
16 En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars,
zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?
17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar
wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
Het vasten
18 En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vastten; en zij kwamen en zeiden tegen
Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel en waarom vasten Uw
discipelen niet?
19 En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij
hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten,
20 maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die
dagen, zullen zij vasten.
21 En niemand naait een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed; anders scheurt de
nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur.
22 Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken; anders doet de nieuwe wijn de zakken
barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren; maar nieuwe wijn moet men in
nieuwe zakken doen.
Jezus en de sabbat
23 En het gebeurde dat Hij op een sabbat door de korenvelden ging; en Zijn discipelen begonnen
onder het lopen aren te plukken.
24 En de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat iets wat niet
geoorloofd is?

25 En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde, en hij
honger had, en zij die bij hem waren?
26 Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en de
toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft
aan hen die bij hem waren?
27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de
sabbat.
28 Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.
• zingen Ps 108: 1 en 2 NB
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

• verkondiging
• zingen LdK 221
1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvree!

2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3 In uw hoede zijn wij wel geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!
•
•
•

dankgebed
collecte
Zingen Opw 123

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
Zegen

Liturgie middagdienst, ds. G. Huisman, 14.30 uur
• Begroeting
• Zingen Opwekking 244
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Gezang 429
1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
• Gebed
• Bijbellezing Mattheus 6: 19-21.24-26.28.30
19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven
inbreken en stelen;
20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar
dieven niet inbreken of stelen;
21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij
zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook
niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het
voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren;
uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze
werken niet en spinnen niet;
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo
bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
• 1 Timo 6:6-10.17-19
6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.
7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen
wegdragen.
8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.
9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke
begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen
afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet
gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle
dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;
18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te
delen.
19 Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij
het eeuwige leven verkrijgen.
• Zingen Psalm 15: 1.2 en 3
Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij U een gastheer tonen.

Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.

Slechts zij die U verwerpen, Heer,
die zijn verwerp'lijk in zijn ogen;
maar wie U vrezen geeft hij eer,
hij breekt zijn eden nimmermeer,
hij woekert niet met zijn vermogen.
• Tekst Exodus 20:15
U zult niet stelen.
• Preek: Niet stelen, maar delen

• Zingen Gezang 473: 1. 4. 8 en 10
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

8 Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
knecht te zijn, als Gij, o Heer.

10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

• Dankgebed
• Collecten
• Zingen Gezang 399: 3
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Gezang 399: 6
6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.
•

Zegen

