Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Br. B. Koerts
Br. B. Koerts
Gastgezin: fam. H. Braam
Gastgezin fam. H. Braam
Geluid: Dian de Jonge
Geluid: Jeroen Westra
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Karlein Westra
Gendia Munneke
Marcel Braam
Wilma Draijer
Evelien de Boer
Kora Davids
Denise Lemmen
Lieke Sterenborg
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. A
Schuring-Havinga en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen.
 Onderhoudscollecte: Vandaag 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.
 Zendingscollecte: Volgende week is de derde collecte bestemd voor de zending
 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 18.30u20.00u. 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: “Jezus verheerlijkt op de berg.”
 Zondag 4 maart 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. S.P. Roosendaal te leiden. Op zondag 4 maart, is fam. A. Eelsing
(Wedderweg) het gastgezin.
 Geluid zondag 4 maart 2018: Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Geert
Raveling.

Liturgie Zondagochtend
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Opwekking 192 (Combo)
Ik kom in uw heiligdom binnen
’t voorhangels ga ik voorbij.
‘k Breng U mijn offer, een zoet geur,
Vrucht van wat U deed in mij
Mijn mond brengt
een offer van lof, Heer
’t Gaat nu alleen om uw eer
’t Reukwerk van mijn lofgezang
Stijgt op in uw woning.

Ik kniel voor de troon van Mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
Ook mijn handen op naar U,
’t loflied komt die uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal
voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe, God van ’t heelal.

• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Psalm 84:1, 3
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Woorden van God:
• Zingen: Psalm 119:28, 47 (NB)
Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid,
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere;
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here;
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid,
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.

Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor
ogen.
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.

• Schriftlezing: Markus 12:1-12
12En Hij begon tot hen te spreken in gelijkenissen: Iemand plantte een wijngaard, zette er een
omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren, en hij verhuurde hem aan
landbouwers en ging naar het buitenland.
2En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers om van de landbouwers zijn
deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen.
3Maar zij grepen en sloegen hem, en stuurden hem met lege handen weg.

4En hij stuurde weer een andere slaaf naar hen toe, en die stenigden zij en zij verwondden hem
aan het hoofd en stuurden hem weg, nadat hij schandelijk behandeld was.
5En weer stuurde hij een andere en die doodden zij; en vele anderen, van wie zij sommigen
sloegen en sommigen doodden.
6Toen hij dan nog één zoon had, die hem lief was, heeft hij ook die, als laatste, naar hen toe
gestuurd en hij zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben.
7Maar die landbouwers zeiden tegen elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden en
de erfenis zal van ons zijn.
8En zij grepen en doodden hem, en wierpen hem weg, buiten de wijngaard.
9Wat zal dan de heer van de wijngaard doen? Hij zal Zelf komen, de landbouwers ombrengen en
de wijngaard aan anderen geven.
10Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is
tot een hoeksteen geworden.
11Dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?
12En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigte; want zij begrepen
dat Hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had, en zij verlieten Hem en gingen weg.
• Zingen: Psalm 118:8, 10 (NB)
De steen, dien door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
• Verkondiging
• Zingen: Opwekking 557 (combo)
Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.
Refrein:
Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.
(Refrein)
Laat uw glorie zien... (4x)
Wij aanbidden U...(4x)
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Gezang 303:1, 5
1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
•

Zegenbede

5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Liturgie Zondagmiddag
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Opwekking 167 (Combo)
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Psalm 19:3, 5 (NB)
Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Zo blijft Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Schriftlezing: Filemon 1-25
Afzender, geadresseerde, groet
1Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde
en onze medearbeider,
2en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u
thuis samenkomt:
3genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Dank aan God
4Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk.
5Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde
voor alle heiligen.
6Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat
in u is met betrekking tot Christus Jezus,
7want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u
verkwikt zijn, broeder!
Pleidooi voor Onesimus
8Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te
doen,
9spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een
gevangene van Jezus Christus.
10Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien
geslagen was, namelijk Onesimus.
11Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb
hem teruggestuurd.
12Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan.
13Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit ter wille van het
Evangelie, namens u zou dienen.
14Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen
maar vrijwillig bewezen zou worden.
15Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig
zou terug hebben,
16niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij
dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de
Heere.
17Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen.
18En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening.
19Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf
aan mij schuldig bent.
20Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere.
Groeten en zegenbede
21Ik heb aan u geschreven, omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog
meer zult doen dan wat ik zeg.
22En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw
gebeden aan u geschonken te worden.
23U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,
24Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, mijn medearbeiders.
25De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
• Zingen: Psalm 97:1, 4 (DNP)
1. God is de hoogste Heer.
Aarde, bewijs Hem eer.
Klap juichend in de handen
tot aan de verste stranden.

Een wolk is zijn gewaad.
Zijn koningszetel staat
rotsvast op recht en wet.
Zijn hete adem zet
in brand wie Hem verlaat.
4. Dien jij de HEER oprecht,
gedraag je dan niet slecht,
maar doe getrouw het goede dan zal Hij je behoeden.
Op knechten van de HEER
daalt volop vreugde neer.
Wees blij, jij die Hem kent
en graag gehoorzaam bent.
Zijn naam verdient de eer!
• Verkondiging
• Zingen: Psalm 133:1, 2 (NB)
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat
zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2 Als olie die Aarons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des
Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven (Tijdens de collecte zingen we Opwekking 648)
• Kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gezang 456:1, 2, 3
1 Zegen ons Algoede,
2 Stort, op onze bede,
neem ons in uw hoede
in ons hart uw vrede,
en verhef uw aangezicht
en vervul ons met de kracht
over ons en geef ons licht.
van uw Geest bij dag en nacht.
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
•

Zegenbede

