Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. G.C. op ‘t Hof
Ds. W.C. van Slooten
Gastgezin: fam. A. Wubs
Gastgezin fam. A. Wubs
Geluid: Willem Wubs
Geluid: Koert Davids
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Gerlies Meijer
Geeke Wijsbeek
Geertje Davids
Anka Koerts
Elisabeth Eelsing
Sandra Holsteen
Annelies Raveling
Anita van der Laan
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr.
A. Raveling-Greven en worden weggebracht door zr. F. Meijer-Cannegieter.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen.
 Onderhoudscollecte: Volgende week zondag is het de laatste zondag van de
maand. Bij het uitgaan van de kerk wordt er een collecte gehouden voor het
onderhoud van de gebouwen.
 Rommelmarkt 10 maart: Op zaterdag 10 maart wordt er een rommelmarkt
georganiseerd in ons gebouw. De opbrengst van de markt is voor een goed doel.
De markt wordt gehouden van 9.00 uur tot 13.00 uur. Heeft u nog spullen dan
kunt u dit inleveren op donderdag 8 maart tussen 08.30u-11.30u, 13.00u-16.00u
of 18.30u-20.00u. Kunt u de spullen niet brengen dan kunt u contact opnemen
met Wilma de Boer voor het ophalen van deze spullen.
 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: “De dood van Johannes de doper.”
 Gebedsuur: Op 22 februari zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur van de
kerk plaatsvinden in Champ Clark. Als u of jij gebedspunten heeft, geef dat dan
gerust door aan Bram Koerts of Martha Raveling. We bidden graag voor u, jou of
voor je gebedspunt.
 Zondag 25 februari 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om
09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt Br. B. Koerts voor te
gaan. De middagdienst hoopt Br. B. Koerts te leiden. Op zondag 25 februari, is
fam. H. Braam het gastgezin.
 Geluid zondag 25 februari 2018: Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst:
Jeroen Westra.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 539
Kom, nu is de tijd: aanbidt Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
kom.

eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem
beloofd
die nu in U gelooft.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Psalm 95 : 3 Liedboek vd Kerken
Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Psalm 25 : 3 , 4 , 5 Liedboek vd Kerken
Denk aan 't vaderlijk meedogen,
God is goed, Hij is waarachtig
Heer, waarop ik biddend pleit:
en gaat zijn getrouwen voor,
milde handen, vriend'lijk' ogen
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zijn bij U van eeuwigheid.
zondaars in het rechte spoor.
Denk toch aan de zonde niet
Hij zal leiden 't zacht gemoed
van mijn onbedachte jaren!
in het effen recht des Heren:
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wie Hem need'rig valt te voet,
wil mij in uw goedheid sparen.
zal van Hem zijn wegen leren.
Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.
•

Schriftlezingen: Markus 8 : 27-38 en Filippenzen 2 : 5-11

De belijdenis van Petrus
27En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg
stelde Hij Zijn discipelen een vraag; Hij zei tegen hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?
28En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en weer anderen: Een van
de profeten.
29En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen
Hem: U bent de Christus.
30En Hij gebood hun streng dat zij met niemand over Hem zouden spreken.
De eerste aankondiging van het lijden
31En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en
verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood
worden en na drie dagen opstaan.
32En dit woord sprak Hij vrijuit. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen,
33maar Hij keerde Zich om en terwijl Hij Zijn discipelen aankeek, bestrafte Hij Petrus en
zei: Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de
mensen.
34En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:
Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal
verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
36Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade
lijdt?
37Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
38Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en
zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal
komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.
Lofzang op Christus
5Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God
gelijk te zijn,
7maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de
mensen gelijk te worden.
8En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam
geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken
boven alle naam,
10opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die
op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de
Vader.
•
•

•

Zingen: Gezang 47 : 1 , 2 , 3 Liedboek vd Kerken

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2 jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
• Verkondiging n.a.v. Markus 8 : 27-38
• Zingen: Opwekking 347
Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer, )
Hij is Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Jezus, U bent Heer, )
U bent Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Volgen, volgen, ik wil Jezus volgen – Joh de Heer 815

•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom & mededeling
• Aanvangslied (staande): Ld 457: 3 en 4 (LvK)
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 (staande)
• Zingen: Ps 111: 1 en 2 NB
1 Van ganser harte loof ik Hem
2 Zijn doen is louter majesteit,
in 't midden van Jeruzalem,
zijn luister, zijn gerechtigheid
den Heer in 't midden der getrouwen.
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Groot zijn de daden van den Heer,
Genadig en barmhartig is
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de Heer, en zijn gedachtenis
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. eeuwig waar Hij zijn daden stelde.
•

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest
• Schriftlezing: (HSV) Ex 19, 1-25
Mozes op de berg Sinaï
19In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren
vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï.
2Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de
woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg.
3Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u
tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen:
4U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels
gedragen en u bij Mij gebracht heb.
5Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan
zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.
6U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de
woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
7Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor,
die de HEERE hem geboden had.
8Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft,
zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de HEERE.

9En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk
het kan horen wanneer Ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En
Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend.
10En de HEERE zei tegen Mozes: Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen,
en laten zij hun kleren wassen
11en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de HEERE namelijk voor de ogen
van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï.
12U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: Wees op uw
hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg
aanraakt, zal zeker gedood worden.
13Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten
worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Pas als de
ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zíj de berg beklimmen.
14Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk, en hij liet het volk zich heiligen, en zij
wasten hun kleren.
15Hij zei tegen het volk: Wees over drie dagen gereed en nader niet tot een vrouw.
16En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg
donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal,
zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.
17Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg.
18De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De
rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.
19Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem
met een stem.
20Toen daalde de HEERE neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De HEERE riep
Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven.
21De HEERE zei tegen Mozes: Ga naar beneden, waarschuw het volk! Anders zullen zij
doordringen tot de HEERE om Hem te zien en zullen velen van hen vallen.
22Ook de priesters, die tot de HEERE naderen, moeten zich heiligen; anders zal de toorn
van de HEERE over hen losbarsten.
23Toen zei Mozes tegen de HEERE: Het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want U
hebt ons Zelf gewaarschuwd door te zeggen: Grens de berg af en heilig hem.
24De HEERE zei tegen hem: Ga, daal af, en daarna moet u naar boven klimmen, u met
Aäron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de HEERE op te
klimmen, anders zal Zijn toorn over hen losbarsten.
25Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen.
• Zingen: Ps 99: 4 en 8 OB Roemt nu onze God- Geeft dan eeuwig eer
4 Roemt nu onzen God.
op zijn hogen troon.
Knielt op zijn gebod,
Amrams grote zoon
voor zijn voetbank neer.
en zijn broeder waren
Heilig is de HEER,
Bij zijn priesterscharen.

8 Geeft dan eeuwig' eer
onzen God en HEER.
Klimt op Sion, toont
eerbied, waar Hij woont,
waar zijn heiligheid
haren glans verspreidt;
heilig toch en t' eren
is de HEER der heren.
•
•

Verkondiging
Thema: “Heilig is onze God! En wij?”

• Zingen: Hemelhoog 229 (Opw 343) (orgel) Heilige Geest van God
Heilige Geest van God, )
vul opnieuw mijn hart. )2x
Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.
• Gebed
• Inzameling van de
• Luisterlied: https://youtu.be/3zARVp3420I
• Zingen: Ps 71: 11 en 13 NB
Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen
Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,
tot in de hemel hoog,
geef dat ik dag aan dag
zij blinkt voor ieders oog.
uw troost ervaren mag.
Gij toont uw macht in gunstbewijzen,
Dan zal ik vrolijk musiceren,
voor U moet alles wijken, uw trouw, uw zegeningen,
Heer, wie is uw gelijke!
o Heilige, bezingen.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Hemelhoog 588 (Ld 259: 1en 2 LvK)
1 Halleluja! Lof zij het Lam,
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis
die onze zonden op zich nam,
doorboord!
wiens bloed ons heeft geheiligd;
Aanbidt de Geest uit beiden!
die dood geweest is, en Hij leeft;
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
in eeuwigheid beveiligt!
zal ons geen schepsel scheiden.
2 Aanbidt de Vader in het woord!
•

Zegen

