Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. P. Drost
Gastgezin: fam. S. Hillenga
Gastgezin fam. S. Hillenga
Geluid: Harm Meijer
Geluid: Dian de Jonge
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Wilma Draijer
Nicole Volders
Marcel Braam
Janique Lemmen
Marcha Braam
Annie Cannegieter
Leonie Cannegieter
Marijke Cannegieter
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar mevrouw
Buist-Werkman en worden weggebracht door Eppo en Ineke Hulzebos.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor een diaconaal doel.
Mededelingen D.V.
• Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus trekt als koning Jeruzalem binnen.”
• Goede vrijdag: Komende vrijdag is het goede vrijdag. Tijdens de avonddienst die om
19.30 uur begint hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Fam. W. Cannegieter is het
gastgezin en Harm Meijer verzorgt het geluid.
• Zondag 1 april 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. In de
middagdienst hoopt ds. J. Oosterbroek voor te gaan Op zondag 1 april, is fam. fam. N.
Davids het gastgezin.
• Geluid zondag 25 maart 2018: Ochtenddienst: Marcel Braam. Middagdienst: Geert
Raveling.
• Gebedsuur: Op 29 maart 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.
• Ouderenmiddag: Op dondermiddag 29 maart om 15.00 uur is er een gezellige
paasmiddag in ons gebouw. Inloop vanaf 14.30 uur. De meditatie wordt gedaan door
onze eigen predikant Peter Roosendaal. Als afsluiting is er een gezamenlijk
broodmaaltijd.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 136: 1 en 2
Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wond’ren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Schriftlezing 1: Psalm 113: 5
Wie is als de Heere, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in de hemel en op de
aarde?
• Psalm 114: 1-2
Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal, werd Juda Zijn
heiligdom, Israël Zijn koninklijk bezit.
• Zingen: Ps. 113: 1 en 2 DNP
1. Zing halleluja! Loof de HEER;
jij die de HEER dient, geef Hem eer.
Laat alles wat bestaat Hem prijzen,
op dit moment en voor altijd.
Van oost tot west, ja wereldwijd
moet iedereen Hem eer bewijzen.

2. Wie is er aan de HEER gelijk?
Ver boven ieder wereldrijk
troont onze God, Hij is verheven.
Maar ook al woont Hij nog zo hoog,
Hij houdt de mensen in het oog
die op de lage aarde leven.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing 2: Markus 14: 22-26
22 En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun
en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
23 En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit.
24 En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen
vergoten wordt.
25 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag
wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God.
26 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.
• Zingen: Ps. 116: 7 NB
De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!

• Schriftlezing 3: Psalm 115: 12
De Heere heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen.
• Psalm 116: 15
Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van Zijn gunstelingen
• Psalm 117: 1
Loof de Heere, alle heidenvolken, prijs Hem, alle natiën.
• Psalm 118: 2
Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
• Zingen: Ps. 117 (Opwekking54)
Looft de here, alle gij volken,
prijst Hem alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid is machtig over ons
en des heren trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja (8x).
• Preektekst: Markus 14: 26
• Verkondiging: ‘De lofzang gezongen’
• Zingen: Ps. 118: 1 NB
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
• Lezing van het formulier 1
• Zingen: Ps. 136: 5 en 6 DNP
5. Trots Egypte strafte Hij;
zijn verdrukte volk kwam vrij.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

6. Machtig is zijn sterke hand:
zelfs de zee moest aan de kant!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

• Lezing van het formulier 2
• Zingen: Ps. 136: 7 en 8 DNP
7. Met zijn mensen ging Hij mee;
Farao wierp Hij in zee.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

8. Heel de reis door de woestijn
wilde Hij hun herder zijn.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

•

Gebed voor het avondmaal

• Zingen Ps. 136: 9 en 10 DNP
9. Koningen met grote macht
heeft Hij voor hen omgebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

10. Israël kreeg uit zijn hand
blijvend het beloofde land.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we Ps. 115: 1-3
De heerlijkheid van de HEERE
115Niet ons, HEERE, niet ons,
maar geef Uw Naam eer,
om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.
2Waarom zouden de heidenvolken zeggen:
Waar is toch hun God?
3Onze God is immers in de hemel,
Hij doet al wat Hem behaagt.
• 14-18
14De HEERE zal u meer en meer zegenen,
u en uw kinderen.
15U bent gezegend door de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
16De hemel, de hemel is van de HEERE,
maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.
17De doden zullen de HEERE niet prijzen,
evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn.
18Maar wíj zullen de HEERE loven,
van nu aan tot in eeuwigheid.
Halleluja!
• Dienst van offerande
• Zingen: Ps. 136: 11 en 12 DNP
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
Lofprijzing en dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Ps. 118: 14 OB (staande)
14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
verhogen uwe majesteit.
mijn God, niets gaat uw roem te boven;
u prijz' ik tot in eeuwigheid.
•

Zegen

12. Prijs Hem die elk schepsel voedt.
Hij is hoog en groot en goed!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

Laat ieder 's HEREN goedheid loven,
want goed is d' Oppermajesteit:
zijn goedheid gaat het al te boven;
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen Opwekking 407
0, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
(Refrein)

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen Psalm 1 (De Nieuwe Psalmberijming)
1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,
wie weigert om met spotters op te trekken.
Gelukkig wie de rijkdom wil ontdekken
van wat de HEER hem in zijn wetten leert,
wie daar verheugd steeds over mediteert.
2. Hij is een boom in goede grond geplant,
die is geworteld aan de waterkant.
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen.
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed.

3. Het zal de wettelozen slecht vergaan:
zij kunnen in het oordeel niet bestaan.
Zoals de wind het kaf scheidt van het koren,
zo blaast God weg wie niet bij Hem wil horen.
De HEER beveiligt wie rechtvaardig is;
de zondaar eindigt in de duisternis.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing Lucas 22:1-6,
Tot Jezus' dood besloten
22Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij.
2En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem om te brengen,
want zij waren bevreesd voor het volk.
Het verraad van Judas
3Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf
behoorde.
4En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij
Hem aan hen zou overleveren.
5En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te geven.
6En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om Hem, buiten de menigte om, aan
hen over te leveren.
• 24-34
De ware eer
24Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn.
25En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen
hebben, worden weldoeners genoemd.
26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden
en wie leiding geeft als iemand die dient.
27Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter
ben in uw midden als Iemand Die dient.
28En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoekingen.
29En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft,
30opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen
van Israël oordeelt.
Petrus gewaarschuwd
31En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.
32Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen
bent, versterk dan uw broeders.
33En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te
gaan.
34Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal
geloochend zult hebben dat u Mij kent.

•

Zingen Psalm 51:5

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.
• Verkondiging over Lucas 22:31-34 ‘Gedragen door het gebed van Jezus’
• Zingen Psalm 138:3,4
Dan zingen zij, in God verblijd,
Als, ik omringd door tegenspoed,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Groot is des Heren heerlijkheid,
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
zijn majesteit ten top gestegen.
uw rechterhand zal redding geven.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
De Heer is zo getrouw als sterk,
op hem het oog die need'rig knielen.
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Maar ziet van ver met gramschap aan
Verlaat niet wat uw hand begon,
de eigenwaan van trotse zielen.
o Levensbron, wil bijstand zenden.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied:
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Evangelische Liedbundel 275
1. ’k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.

2. ’k Heb geloofd, en daarom hoger
hoger dan Kalvarie’s top,
zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester, tot U op;
die in ’s hemels tabernakel
voor Gods aanschijn t’allen tijd
als het Hoofd van zijn gemeente
strijdend bidt en biddend strijdt.

3. ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven, hier beneden,
alle knie zich buigen zal.

4. Ja ’k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

•

Zegen

