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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. Knevelbaard (Onstwedderweg 110) en worden weggebracht door zr. G.
Meijer-Cannegieter
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw”
Adres zr. F. Draijer: Het tijdelijke adres van zuster F. Draijer is: Old Wolde,
Blijhamsterweg 45 kamer 1.19. Wanneer u een bezoekje wilt brengen graag
eerst even bellen met fam. Van der Werf. 0597-646346.
Mededelingen D.V.
Zondag 29 januari : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
Tijdens de middagdienst hoopt ds. H.D. Rietveld voor te gaan. Op deze zondag ,
29 januari, is fam. N. Davids het gastgezin.
Geluid zondag 29 januari : Ochtenddienst: Jeroen Westra. Middagdienst: Karin
de Jonge
Jaarfeest 2017: Het jaarfeest staat gepland op 11 maart 2017. De avond begint
om 19.00u tot 22.15u. De zaal is open vanaf 18.30u.
Contact
Heeft u vragen of wilt u doorpraten over de diensten dan kunt u contact op
nemen met ds. S.P. Roosendaal. Tel: 0597-752612. E-mail:
sp.roosendaal@filternet.nl. Ds. S.P. Roosendaal is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 717
Stil, mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len,
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen
Stil, mijn ziel wees stil
En dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen
Stil, mijn ziel wees stil
En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen
Ik rust in U alleen, in U alleen
•
•
•
•

Moment van stil gebed (staande)
Woord van verwachting
Groet namens God
Zingen: Gez. 473: 1, 5 en 7

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

7 Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 19: 4 NB
4. Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.
• Schriftlezing: Lukas 4: 1-13,
• De verzoeking in de woestijn
4 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest
naar de woestijn geleid,
2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en
ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger.
3 En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij
brood wordt.
4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet
zal leven, maar van elk woord van God.
5 En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al
de koninkrijken van de wereld zien.
6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze
koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat
geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.
9 En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte van de
tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar
beneden,
10 want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te
bewaren,
11 en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een
steen stoot.
12 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet
verzoeken.
13 En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde
tijd.
• Zingen: Gez. 48: 4 en 7
Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.

Leid ons niet in verzoeking, Heer.
Wees ons een sterke tegenweer
ter linker en ter rechterhand.
Wij houden in uw hoede stand,
al woedt de boze onverpoosd,
omdat uw Geest ons hart vertroost.

• Preektekst: Lukas 4: 1-2a (Serie: ‘Jezus uitstralen’ 3)
• Verkondiging: ‘de Beproefde’
• Zingen: Ps. 91: 1, 3 en 4 DNP
1. Wie thuis is bij de hoogste HEER
3. God is voor jou een toevluchtsoord;
en schuilt in zijn ontferming,
Hij opent wijd zijn deuren.
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
De Allerhoogste geeft zijn woord
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
dat niets jou zal gebeuren.
De vogelvanger spant zijn net,
Zijn engelen bewaren jou,
de HEER zal op je letten.
de pest zal zich verbreiden maar over jou zal God, die redt,
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw
en adders zul je pletten.
zijn sterke vleugels spreiden.
4. God zegt: ‘Omdat jij mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister naar je als mijn kind,
sta naast je in gevaren.
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Ik ben het die je redding geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft;
mijn heil zal Ik je tonen.’

• Zingen: Ps. 138: 1, 2 en 4 NB(staande)
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom.
• Zingen: Lied 434: 1, 2, 5
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
• Stil gebed (staande)
• Votum en groet
• Zingen: Ps. 15: 1, 2 (NB)
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?
• Gebed om opening van Gods Woord
• Zingen: Ps. 149: 3, 5 (NB)
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

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.

Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's Heren welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's Heren naam.
• Schriftlezing(en): Esther 4
Esther probeert de Joden te redden
4Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde
Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad
en weeklaagde luid en bitter.
2En hij kwam tot vóór de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de
koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad.
3En overal, in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was
aangekomen, was er grote rouw bij de Joden, met vasten, geween en rouwklacht; velen
lagen in zak en as.
4Toen kwamen de dienaressen van Esther en haar hovelingen en zij vertelden het haar;
en de koningin was zeer ontdaan en zij stuurde kleren om die Mordechai aan te trekken
en zijn rouwgewaad af te leggen; maar hij nam ze niet aan.
5Toen riep Esther Hatach, een van de hovelingen van de koning, die hij voor haar had
aangesteld, en zij gaf hem opdracht aangaande Mordechai om te weten te komen wat
dit toch was en waarom hij dit deed.
6Toen Hatach naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning
ligt,
7vertelde Mordechai hem alles wat hem was overkomen, en de bijzonderheden van het
zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen voor de schatkist van de koning, voor
het ombrengen van de Joden.
8En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Susan om
hen weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar
opdracht geven naar de koning te gaan om hem om genade te smeken en bij hem te
pleiten voor haar volk.
9Hatach kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai.
10Toen sprak Esther tot Hatach en gaf hem opdracht tegen Mordechai te zeggen:
11Alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten
dat voor ieder, man of vrouw, die naar de koning gaat, in het binnenste voorhof, en die
niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de
gouden scepter toereikt; dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al
dertig dagen niet geroepen om naar de koning te komen.

12En ze vertelden Mordechai de woorden van Esther.
13Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: Beeld je niet in dat jij als enige van
alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent.
14Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats
verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen
omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke
waardigheid gekomen bent.
15Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden:
16Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink
niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn
dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik
dan omkom, dan kom ik om.
17Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had
opgedragen.
• Mat. 10: 24-33
24De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer.
25Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf
wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel
te meer Zijn huisgenoten!
26Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal
worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.
27Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat
op de daken.
28En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden,
maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten
in de hel.
29Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de
aarde vallen buiten uw Vader om.
30En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.
31Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.
32Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,
Die in de hemelen is.
33Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor
Mijn Vader, Die in de hemelen is.
• Zingen: Ps. 108: 1, 2 (OB)
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.

Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, uw wonderdaân,
uw roem den volken doen verstaan;
want uwe goedertierenheid.
is tot de heem'len uitgebreid .
uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' uw grootheid zingen.
• Verkondiging
• Zingen: Lied 314: 1, 2, 4
1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

2 Gezanten gaan door alle landen,
een heilge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden vast aan Jezus' woord.
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.

4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde, één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één!
• Gebed
• Collecten
• Zingen: Ps. 125: 1, 2, 3 (DNP)
1. De HEER geeft vastheid in je leven
als je vertrouwt op Hem.
Net als Jeruzalem
door sterke bergen is omgeven
zo zal Hij altijd in gevaren
zijn volk bewaren.

2. Het kwaad zal niet voorgoed regeren
in het beloofde land;
de misdaad houdt geen stand!
God laat op tijd de kansen keren,
opdat zijn mensen niet hun handen
aan onrecht branden.

3. HEER, geef aan wie oprecht is zegen;
doe aan de goeden goed,
maar straf wie onrecht doet
en koppig kiest voor kronkelwegen.
Wil aan uw Israël een leven
in vrede geven!

• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen: Lied 460: 1
1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
•

Zegen

