Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Jeroen Westra

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. H.D. Rietveld
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Karin de Jonge

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. G. Meijer- Cannegieter en worden weggebracht door zr. Y. Veldkamp
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij
de uitgang zal er daarom de collecte voor onderhoud van onze gebouwen
plaatsvinden.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus geneest de zoon van een hoveling”
Adres zr. F. Draijer: Het tijdelijke adres van zuster F. Draijer is: Old Wolde,
Blijhamsterweg 45 9673 XB Winschoten. Kamer 1.19. Wanneer u een bezoekje
wilt brengen graag eerst even bellen met fam. Van der Werf. 0597-646346.
Adres br. J. Westra: De komende weken verblijft br. J. Westra in het UMCG. Zijn
tijdelijke adres is: UMCG verpleegafdeling D4 kamer 66, postbus 11.120 9700 CC
Groningen.
Mededelingen D.V.
Zondag 5 februari : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. tijdens deze zondag, 5 februari, is fam. M. Eelsing het gastgezin.
Geluid zondag 5 februari : Ochtenddienst: Marcel Braam. Middagdienst: Harm
Meijer
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 (viering heilig avondmaal)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 108: 1 en 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.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 329: 1 en 2
1 Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

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.

2 Heer, uw boodschap staat
geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Lukas 4: 14-30
Het begin van Jezus' prediking
14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over
Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
Jezus in Nazareth verworpen
16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de
dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek
opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden
om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om
verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te
prediken.

20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij
zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden
van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Dit niet de Zoon van Jozef?
23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter,
genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe
dat ook hier in Uw vaderstad.
24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood
kwam over heel het land,
26 en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een
vrouw, een weduwe.
27 Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen
werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg
waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.
30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
• Zingen: Ps. 84: 5 en 6 NB
O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Een dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever need'rig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den Here God veracht.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Preektekst: Lukas 4: 18a ‘De Geest van de Heere is op Mij omdat de Heere Mij gezalfd
heeft’
• Verkondiging: ‘de Gezalfde’
• Zingen: Gez. 170: 1, 4 en 6
1 Meester, men zoekt U wijd en zijd,
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
komend langs velerlei wegen.
eens vindt Ge ons moe en zonder
kracht,
Oud’ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz’lend U tegen.
hunkerend naar uwe zegen.

4 Heer, onze mond heeft U gesmaad,
toch heeft ons hart U gebeden.
Wijzen der wereld zag men laat
Heim’lijk uw drempel betreden.
Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt,
heeft door uw ootmoed overtuigd,
U als zijn meester beleden.

6 Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 21: 4 en 5
4 Hij is 't, die hemelen, zee‰n en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

5 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!

• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we Jesaja 61: 1-4
Het jubeljaar van de verlossing
1De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om
te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak
van onze God; om alle treurenden te troosten;
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden
sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een
benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting
door de HEERE, om Hem te verheerlijken.
4 Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger
weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op
generatie.
•
•

Dienst van offerande
Zingen: Ps. 103: 7 NB

Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 21: 7 (staande)
7 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
• Welkom
• Voorzang: Lied 328 : 1, 2, 3
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
• Stil gebed, Votum en Groet
• Ps. 26: 8, 7 (O.B.)
Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel,
In 't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
De tent, o Hemelkoning,
Die G', U ter eer, hebt opgericht!

Daar wordt Uw lof verbreid,
O Oppermajesteit,
Door mij, die U bemin en acht.
Daar zal mijn stem U prijzen,
Voor al de gunstbewijzen,
Voor al de wond'ren Uwer macht.

• Gebed
• Schriftlezing: Luk. 10: 38 – 42.
Maria en Martha
38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van
wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar
Zijn woord luisterde.
40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij:
Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen
haar dat zij mij helpt.
41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u
druk over veel dingen.
42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar
zal worden afgenomen.

• Ps. 19: 3, 6 (N.B.)
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.

Als Gij uw knecht behoedt,
o Heer, zal overmoed
niet heersen over mij.
Legt Gij mijn drift in toom,
dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.
Breng mij uw aangezicht
mijn wens en woord in 't licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan,
mijn Steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.

• Verkondiging
• Ps. 119: 39, 44 (N.B.)
Hoe aangenaam is 't woord van uw
verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren,
Ja, zij is mij als honing in de mond,
inzicht ontvang ik, door naar haar te
horen.
Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten
grond
het pad van hen die zich in 't kwaad
verloren.

Heer, ondersteun mij, geef mij vaste
grond,
laat uw beloften heel mijn leven
schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw
verbond,
bevestig mij, dat mij verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in 't harte
dragen.

• Dankgebed
• Kinderlied
• Kollektes
• Geloofsbelijdenis
• Slotzang: Opw. 277: 1, 2, 3
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster
niemand is als U.

Prijst de Vader, Prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der Heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

