Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. G. Huisman
Gastgezin: fam. M. Eelsing
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Jeroen Westra
Geluid: Mathé Hillenga
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Gendia Munneke
Wilma Draijer
Anka Koerts
Sandra Holsteen
Anita van der Laan
Karlein Westra
Elisabeth Eelsing
Annelies Raveling
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar br. H.
Meijer (Prunuslaan) en worden weggebracht door zr. R. Nap.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
avondmaalscollecte is voor stichting ‘Hulp Oost Europa’ waar vorige week flyers van zijn
uitgedeeld. De deurcollecte voor onderhoud komt vandaag te vervallen.
 Inzameling van de gaven volgende week: Volgende weer is het hulpverleningszondag.
De 2e collecte is dan bestemd voor de hulpverlening. Voor meer info, zie de posters in
de gang of op http://cgk.nl/project/hulpverleningszondag. De deurcollecte is voor de
zending.
Mededelingen D.V.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus geneest een verschrompelde hand.”
 Zondag 4 februari 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en
14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. H. Raveling voor te gaan. De middagdienst
hoopt ds. H. Raveling te leiden. Op zondag 4 februari, is fam. H. Raveling (jr.) het
gastgezin.
 Geluid zondag 4 februari 2018: Ochtenddienst: Geert Raveling. Middagdienst: Hielke de
Haan.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 21: 1 en 5
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: JdH. 150
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't , die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Markus 2: 13-17
13 En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees
hen.
De roeping van Levi
14 En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg
Mij! En hij stond op en volgde Hem.
15 En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus
en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd.
16 En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars,
zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?

17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar
wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
• Zingen: Ps. 1: 1 en 2
1. Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan ‘s Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. Hij is een groene boom die staat geplant
naar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

• Preektekst: Markus 2:17
En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie
ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
• Verkondiging: ‘Eten met de hemelse Arts’
• Zingen: Gez. 170: 2 en 6
2 Arts aller zielen, 't is genoeg,
6 Koning, verheugd geloven wij
als Gij ons neemt in uw hoede.
wat uw getuigen verkonden:
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,
slechts onder uwe heerschappij
laat ons niet hooploos verbloeden.
heeft ons hart vrede gevonden.
Spreek slechts één woord, één woord met
Daarom zoekt U elk mensenkind;
macht,
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
anders zo ga ik te gronde.
Spreek, dan keert alles ten goede.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Ps. 25: 4 en 5 NB
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.

• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Dienst van offerande
• Zingen: Ps. 25: 10
Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.

Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 21: 7 (staande)
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst: ds. G. Huisman, 14.30 uur
• Welkom, mededelingen
• Zingen Op Toonhoogte 254 Grote God, zie ons verlegen ( melodie NwLB 745)
Christus, hoor ons diep verlangen,
Grote God, zie ons verlegen
vrij van heimwee, thuis te zijn.
ogen hunk'rend naar het licht
Waar wij blij verbaasd ontvangen
over nevelige wegen
levend water, brood en wijn,
dakloos, zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
om te delen, door te geven
lam geslagen, ziende blind,
parels uit een oude schat,
zoekers die zichzelf verloren
niet nog langer zo te leven
hoe wij zoeken, niemand vindt
als wij nu doen: moe en mat
Goede Geest, wek ons vertrouwen:
gloed van God, U zoekt, U vindt;
U bent vuur dat doet aanschouwen
licht dat nevels overwint.
Doe ons spreken, hoe verlegen:
hoogste tijd om op te staan!
Christus gaat langs onze wegen –
het is tijd om mee te gaan.
• Stil gebed, afhankelijkheid en groet van God
• Zingen Psalm 84: 1 en 6 NB
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
Want God onze Heer die ons mild
het huis waar Gij uw naam en eer
bestraalt als zon, beschermt als schild,
hebt laten wonen bij de mensen.
zal in genade ons verhogen.
Hoe brand ik van verlangen om
Zijn hand onthoudt het goede niet
te komen in uw heiligdom.
aan wie oprecht Hem hulde biedt
Wat zou mijn hart nog liever wensen
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
dan dat het juichend U ontmoet
Heer, die het al in handen houdt,
die leven zijt en leven doet.
welzalig die op U vertrouwt.
• Gebed
• Bijbellezing Jozua 7: 1-6.10-11.18-21
Nederlaag bij Ai
7 Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was, want Achan, de
zoon van Charmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerah, uit de stam Juda, nam van wat door de
ban gewijd was. Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen de Israëlieten.
2 Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Beth-Aven ligt, ten oosten van Bethel,
zei hij tegen hen: Trek op en verken het land. De mannen trokken op en verkenden Ai.
3 Daarna keerden zij terug naar Jozua en zeiden tegen hem: Laat niet heel het volk optrekken,
maar laat ongeveer tweeduizend man of ongeveer drieduizend man optrekken om Ai te verslaan.
Vermoei daarmee niet heel het volk, want zij zijn maar met weinigen.
4 Toen trok ongeveer drieduizend man van het volk op daarnaartoe, maar zij sloegen voor de
mannen van Ai op de vlucht.

5 En de mannen van Ai doodden van hen ongeveer zesendertig man, en zij achtervolgden hen
van voor de poort tot Sjebarim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het
volk van angst en het werd als water.
Het smeekgebed van Jozua
6 Toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich met het gezicht ter aarde, voor de ark van de
HEERE, tot de avond, hij en de oudsten van Israël; en zij wierpen stof op hun hoofd.
10 Toen zei de HEERE tegen Jozua: Sta op, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde?
11 Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden.
Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was, en ook gestolen, en ook
gelogen, en zij hebben het ook bij hun huisraad gelegd.
18 Toen hij diens familie naar voren liet komen, man voor man, werd Achan aangewezen, de
zoon van Charmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerah, uit de stam Juda.
19 Toen zei Jozua tegen Achan: Mijn zoon, geef de HEERE, de God van Israël, toch de eer en doe
voor Hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij.
20 Achan antwoordde Jozua: Het is waar, ík heb tegen de HEERE, de God van Israël, gezondigd,
en ik heb zo en zo gedaan.
21 Want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel, tweehonderd sikkel
zilver, en een goudstaaf met een gewicht van vijftig sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie,
ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent, en het zilver eronder.
• Colossenzen 3: 1 – 10
Zoeken wat boven is
3 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die
aan de rechter hand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en
de hebzucht, die afgoderij is.
6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.
8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal
uit uw mond.
9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het
beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
• Zingen Geref. Kerkboek 176a: 1.2.12. en 13
Gedenk, o volk met heilig beven,
Ik ben de Heer, die als uw Koning
hoe God, met majesteit bekleed,
u uit Egypte heb geleid.
zijn wet op Horeb heeft gegeven
Ik riep u uit uw slavenwoning,
en zijn Tien Woorden horen deed.
mijn sterke arm heeft u bevrijd

Uw hart zal nimmer iets begeren
van al wat van uw naaste is.
Al Gods geboden zult gij eren
en houden zijn getuigenis.

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

• Tekst Exodus 20: 17
• Preek: Geef Mij je hart
• Zingen Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
U als mijn Vader en ik als uw kind
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
dat in uw armen geborgenheid vindt,
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
• Dankgebed
• Collecten
• Zingen Gezang 399: 3
U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Gezang 399: 6
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.
•

Zegen

• Amenlied Gez. 456:3
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

