Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. G. Huisman
Gastgezin: fam. N. Davids
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Hilco Westra
Geluid: Dian de Jonge
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Gerlies Meijer
Geertje Davids
Yvonne Cannegieter
Geeke Wijsbeek
Janique Lemmen
Heleen Roosendaal
Leonie Cannegieter
Marijke Cannegieter
Mededelingen
Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. Y.
Veldkamp en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de 2e collecte bestemd voor een
diaconaal doel.
Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de maand. Bij de
uitgang vindt u de collecte voor het onderhoud van de gebouwen
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus roept Levi.”
Zondag 28 januari 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en
14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. Ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De
middagdienst hoopt ds. Ds. G. Huisman te leiden. Op zondag 28 januari, is fam. fam. M.
Eelsing het gastgezin.
Geluid zondag 28 januari 2018: Ochtenddienst: Jeroen Westra. Middagdienst: Mathé
Hillenga.
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.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 462
Refrein:
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(Refrein)

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• 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.
(Refrein 2x)
•

Gebed om de Heilige Geest

Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.

• De wet van God
• Zingen: Ps. 51: 4 NB
Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.
• Schriftlezing: Markus 2: 1-12
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!
• Zingen: Zingende Gezegend 52: 1, 2 en 4 (Wijs: Ps. 134)
Hier lig ik, Heiland, zonder kracht,
De mensen gingen niet opzij vier vrienden hebben mij gebracht;
Heer, kennen zij geen medelij?
ik heb geen been om op te staan,
Juist zij die heel dicht bij U zijn,
geen voet om naar U toe te gaan.
verzwaren mijn verborgen pijn.
Ik kan niet staan, ik kan niet gaan,
Heer, zie mij in genade aan,
ik kan niet verder zonder U,
genees mij, Heer, genees mij nu!

• Preektekst: Markus 2: 5
• Verkondiging: Dwars door het plafond geloven
• Zingen: Zingende Gezegend 52: 3, 5, 6 en 7
God dank! Er is een weg omhoog!
Hoor ik het goed? Gij zegt tot mij:
Gij zag hoe ik voor aller oog
Mijn zoon, houd moed, Ik spreek je vrij!
van boven naar beneden kwam:
Je schuld is weg, van nu voortaan een zieke vogel, vleugellam.
sta op, je kunt naar huis toe gaan!
Verwonderd kom ik op de been
en zie verbaasd rondom mij heen;
ik neem mijn bed op en ik ga de Heer is goed, halleluja!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 116: 2 en 8 DNP (staande)
2. Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd me in leven, HEER, vergeet me niet.’
•

Zegen

Vergeten zal ik nimmermeer
de grote daden van de Heer,
want zijn vergeving, die geneest geloofd zij Vader, Zoon en Geest!

8. Vol vreugde ga ik naar Jeruzalem,
waar in uw huis mijn broeders samenstromen
en waar ik mijn belofte na kan komen:
ik zal U danken, HEER, met hart en stem.

Liturgie middagdienst, ds. G. Huisman, 14.30 uur
• Welkom, mededelingen
• Zingen Opwekking 245 Hier in uw heiligdom
Hier in uw heiligdom,
Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
Staan wij vrijmoedig hier
met heilig ontzag,
en antwoordt ons hart
als uw Geest ons trekt tot U.
op de roepstem van uw Geest.
Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Psalm 33: 1 en 2 NB
Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend
leven
schiep Hij door zijn stem.

• Gebed
• Bijbel 1 Koningen 21: 1 – 19 en
Achab en Naboth
21 Hierna gebeurde het volgende: Naboth uit Jizreël had een wijngaard die in Jizreël lag, naast
het paleis van Achab, de koning van Samaria.
2 En Achab sprak tot Naboth: Geef mij uw wijngaard, dan kan die mij tot moestuin dienen. Hij ligt
immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze,
of, als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld.
3 Maar Naboth zei tegen Achab: Laat de HEERE daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het
erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven!
4 Toen kwam Achab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit
Jizreël tot hem had gesproken; dat deze had gezegd: Ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen
niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich.

5 Toen kwam Izebel, zijn vrouw, bij hem. Zij sprak tot hem: Wat is er, dat uw geest somber
gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt?
6 Hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth uit Jizreël heb gesproken en tegen hem heb gezegd:
Geef mij uw wijngaard voor geld. Of, als u dat liever hebt, zal ik u er een wijngaard voor in de
plaats geven. Hij heeft echter gezegd: Ik geef u mijn wijngaard niet.
7 Toen zei Izebel, zijn vrouw, tegen hem: Moet ú nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta
op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ík u de wijngaard van Naboth uit Jizreël,
geven.
8 Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel, en zij
stuurde de brieven naar de oudsten en naar de edelen die bij Naboth in diens stad woonden.
9 In die brieven schreef zij: Roep een vasten uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten.
10 En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen: U
hebt God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij
sterft.
11 En de mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden zoals
Izebel hun opgedragen had, zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had.
12 Zij riepen een vasten uit, en zij lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten.
13 Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten, en die verdorven
lieden getuigden tegen hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk: Naboth heeft God en de
koning vaarwel gezegd. Daarop brachten zij hem buiten de stad en stenigden hem met stenen,
zodat hij stierf.
14 Daarna stuurden zij Izebel een bode om te zeggen: Naboth is gestenigd en is dood.
15 Het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tegen
Achab zei: Sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Jizreël in bezit, die hij weigerde u voor geld
te geven. Naboth leeft namelijk niet meer, maar is dood.
16 En het gebeurde, toen Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de
wijngaard van Naboth uit Jizreël af te dalen om die in bezit te nemen.
17 Maar het woord van de HEERE kwam tot Elia, de Tisbiet:
18 Sta op, daal af, Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de
wijngaard van Naboth, waarheen hij afgedaald is om die in bezit te nemen.
19 En u moet tegen hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Hebt u een moord gepleegd en ook iemands
land in bezit genomen? Verder moet u tot hem spreken: Zo zegt de HEERE, op de plaats waar de
honden het bloed van Naboth opgelikt hebben, zullen de honden uw bloed oplikken, ja, het uwe!
• Jakobus 3: 1 – 10.13
De zonden van de tong
3 U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een
strenger oordeel zullen ontvangen.
2 Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een
volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.
3 Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij
sturen daarmee heel hun lichaam.
4 Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze
worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil.
5 Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een
klein vuur een grote hoop hout aansteekt.

6 Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze
lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze
wordt zelf door de hel in vlam gezet.
7 Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren,
wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur.
8 Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.
9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de
gelijkenis van God gemaakt zijn.
10 Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn
broeders.
13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien,
in zachtmoedige wijsheid.
• Zingen Geref. Kerkboek 176a: 1.2.11 en 13
Gedenk, o volk met heilig beven,
hoe God, met majesteit bekleed,
zijn wet op Horeb heeft gegeven
en zijn Tien Woorden horen deed.

Ik ben de Heer, die als uw Koning
u uit Egypte heb geleid.
Ik riep u uit uw slavenwoning,
mijn sterke arm heeft u bevrijd

Gij zult geen vals getuig’nis spreken,
weer van uw naaste smaad en leed.
God zal de lage laster wreken,
zijn toorn treft hem die leugens smeedt.

Geef dat wij trouw uw wet betrachten.
Gedenk ons in barmhartigheid.
Schenk ons in Christus nieuwe krachten
tot liefdedienst uit dankbaarheid.

• Preek Eerlijk duurt het langst
• Zingen Gezang 268:2
2 't Is al van U wat ik ontving,
lichaam en ziel en ieder ding,
waarmee ik hier mag leven.
Dat ik het tot uw eer besteed,
dat ik mijn naaste niet vergeet,
dat moge uw gunst mij geven.
Leer mij uw waarheid en bewaar
mij voor de grote leugenaar.
Wees bij mij, dat ik niet versaag,
maar hier mijn kruis geduldig draag.
Heer Jezus Christus, Heer en God,
mijn Heer en God,
laat mij niet over aan mijn lot.
•
•
•

Dankgebed
Collecten
Zingen Psalm 105: 1 NB

Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Psalm 48: 6 OB
Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.
•

Zegen

