Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin: fam. J. Smid
Gastgezin fam. J. Smid
Geluid: Koert Davids
Geluid: Willem Wubs
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Karlein Westra
Sandra Holsteen
Anka Koerts
Gendia Munneke
Denise Lemmen
Elisabeth Eelsing
Lieke Sterenborg
Evelien de Boer
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar mevr. A.
Schuring-Havinga en worden weggebracht door Ria Nap.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen.
 Kopij Paaskompas: Uiterste inleverdatum voor het Paaskompas is op 19 maart. Uw
bijdrage kan gestuurd worden naar kompascgkpekela@gmail.com
Mededelingen D.V.
• Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus legt Zijn sterven uit.”
• Zondag 25 maart 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt Ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op zondag 25
maart, is fam. S. Hillenga het gastgezin.
• Geluid zondag 25 maart 2018:
Ochtenddienst: Harm Meijer.
Middagdienst: Dian de Jonge.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 623
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
•
•
•

Moment van stil gebed (staande)
Woord van verwachting
Groet namens God

• Zingen: Zingende Gezegend 290: 1, 3 en 4
Ik ben door U gevonden,
nog voordat ik U zocht;
lang voor wij zoeken konden
hebt Gij naar ons gezocht.
Ik weigerde te leven
door U geliefd, bemind,
het zoeken op te geven te leven als uw kind.

Nimmer was ik tevreden hoogmoedig dacht ik toen
wat velen vóór mij deden
veel beter te gaan doen.
Maar nu zijn mijn gebeden
vol spijt en stil verdriet:
hier ben ik, moegestreden o God, ik vind U niet!

Zo hebt Gij mij gevonden
toen ik niet langer vocht;
nog voor wij zoeken konden
hebt Gij naar ons gezocht!
Gij vraagt mij slechts te leven
door U geliefd - als kind
mijn zoeken op te geven;
Heer, Gij zoekt mij - en vindt!
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Exodus 12: 14-20
14 Deze dag moet voor u een gedenk dag worden. U moet hem vieren als een feest voor de
HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.
15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg
uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die
persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.
16 Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige
samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden.
Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden.
17 Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw
legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een
eeuwige verordening, al uw generaties door.
18 In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag
van de maand tot de avond van de eenentwintigste dag van de maand.
19 Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets
gezuurds zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu
een vreemdeling is of een ingezetene van het land.
20 U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten.
• Zingen: Ps. 119: 86 OB
86 Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer,
gelijk een bron zich uitstort op de velden;
wanneer ik door uw Geest uw wetten leer,
dan zal mijn tong uw redenen vermelden;
want uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

• Schriftlezing: Markus 14: 12-16
De paastijd
12 En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn
discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het
Pascha kunt eten?
13 En Hij stuurde twee van Zijn discipelen eropuit en zei tegen hen: Ga de stad in en iemand zal u
tegemoetkomen die een kruik water draagt; volg hem,
14 en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes: De Meester zegt: Waar is
de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?
15 En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar; maak het daar voor ons
gereed.
16 En Zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals Hij hun gezegd
had, en zij maakten het Pascha gereed.
• Zingen: Gez. 177: 1, 3 en 5
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
3 O allerheiligst, onuitspreek’lijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.
5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.
• Preektekst: Markus 14: 13-14
13 En Hij stuurde twee van Zijn discipelen eropuit en zei tegen hen: Ga de stad in en iemand zal u
tegemoetkomen die een kruik water draagt; volg hem,
14 en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes: De Meester zegt: Waar is
de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?
• Verkondiging: ‘De waterdrager’
• Zingen: Opwekking 427
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 36: 2 DNP (staande)
2. Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiep;
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
U, bron, schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris.
Uw licht verlicht ons leven.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Intocht
• Zingen: Opwekking 803
Ontzagwekkend is uw heiligheid.
Grenzeloos uw grote kracht
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag.

Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt,
het Woord dat mensen raakt.

Refrein:
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Uw barmhartigheid is eindeloos,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart,
uw trouw duurt voor altijd.

•
•
•
•

Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.
(Refrein 2x)

Welkom en mededelingen
Moment van stil gebed (staande)
Woord van verwachting
Groet namens God

• Aanbidding
In de hemel is de Heer
Opwekking 470
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Genesis 25: 19-23
Ezau en Jakob
19 Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
20 Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit PaddanAram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
21 Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de
HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
22 De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt
mij dit? En zij ging deHEERE raadplegen.
23 De HEERE zei toen tegen haar:
Er zijn twee volken in uw schoot,
en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
en de meerdere zal de mindere dienen.

• Lukas 1: 5-7 en 23-25
Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper
5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia,
van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam
was Elizabet.
6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en
verordeningen van de Heere.
7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd
gekomen waren.
23 En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging;
24 en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei:
25 Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn
smaad onder de mensen weg te nemen.
• Serie: huwelijk 3 Trouw en toewijding
• Preektekst: Lukas 1: 6
6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en
verordeningen van de Heere.
• Verkondiging: ‘Echt verbonden’
• Zingen: Opwekking 674
Zie de stroom van Jezus' liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!
Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
•
•
•
•
•
•

Aan het kruis werd Jezus' offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.
Jezus, mijn gerechtigheid!
Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
• tot in alle eeuwigheid!

Dank en Lofprijzing
Dankgebed
Inzameling van de gaven (Lifesong: Bij het kruis)
Kinderen komen in de dienst en we zingen het kinderlied: ‘Van A tot Z’
Geloofsbelijdenis

• Zingen: Opwekking 378 (staande)
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.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
•

Zegen

