Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg)
Gastgezin fam. A. Eelsing (Wedderweg)
Geluid: Hilco Westra
Geluid: Geert Raveling
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Annie Cannegieter
Geertje Smid
Yvonne Cannegieter
Nicole Volders
Janique Lemmen
Heleen Roosendaal
Marijke Cannegieter
Leonie Cannegieter
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar br. F. Pater
en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is voor de kerkelijke kassen.
 Zendingscollecte: Vandaag 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.
Mededelingen D.V.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus reinigt de tempel.”
 Zondag 11 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 11 maart, is fam. J.
Cannegieter het gastgezin.
 Geluid zondag 11 maart 2018: Ochtenddienst: Hielke de Haan. Middagdienst: Marcel
Braam.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 21: 1, 3 en 4
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!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

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!
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Onderwijs over de doop
Zingen: Gez. 326: 2 en 4

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

• Vragen aan Marcel & Marcha Braam en aan Stefan & Grean Jonker
De kinderen in de kerk mogen zachtjes naar voren komen en op de grond bij het doopvont gaan
zitten. Zo kunnen zij het ook heel goed zien.
• Doop van Thirza Braam en Joep Jonker
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!
• Moment van de zondagsschool
Onder het naspel van dit lied mogen de kleine kinderen (tot 6 jaar) vertrekken naar de
oppasdienst. Als u gast bent, zijn uw kinderen daar natuurlijk ook hartelijk welkom.
• Schriftlezing: Markus 11: 15-18 en 27-33
15 En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij hen die in
de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van de wisselaars en de
stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om,
16 en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg.
17 En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van
gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.
18 En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om Hem
om te brengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat heel de menigte versteld stond van
Zijn onderricht.
27 En zij kwamen weer in Jeruzalem. En toen Hij in de tempel rondliep, kwamen de overpriesters
en de schriftgeleerden en de oudsten naar Hem toe
28 en zeiden tegen Hem: Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze
bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen?
29 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één vraag stellen; antwoord Mij ook, en
dan zal Ik u zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe:
30 De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord Mij.
31 En zij overlegden met elkaar en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij zeggen:
Waarom hebt u hem dan niet geloofd?

32 Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan hebben wij bevreesd te zijn voor het volk; want allen
hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was.
33 En zij antwoordden en zeiden tegen Jezus: Wij weten het niet. En Jezus antwoordde hun: Dan
zeg Ik u ook niet met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.
• Verkondiging: ‘Gedoopt uit de hemel’
• Zingen: Zingende Gezegend 234: 2, 3 en 4 (Wijs: Ps. 21)
Wie in dit water ondergaat
Die onze dood is doorgegaan
zal nimmermeer verdrinken,
vraagt u om overgave:
hoe diep hij moge zinken.
wij zijn in Hem begraven,
Al is dit aardse leven kort,
maar in Hem ook weer opgestaan
al dreigt dichtbij de dood om voor zijn aangezicht
God draagt u in zijn schoot!
te leven in het licht.
Rivier van Gods lankmoedigheid,
o bedding van genade,
wie zal uw stroom doorwaden?
Gij draagt ons op uw golven hoog,
o water - warm en wijd
van Gods barmhartigheid!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven (Dooplied Sela)
• Zingen: Opwekking 764
U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap;
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
refrein
Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.
U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
• Zegen

Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!
Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
U draagt de zegekroon, halleluja!!!!

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 378
1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 241 (wijs: Ps. 118)
Het is uw goedheid, heer der heren,
Nieuw is zijn goedheid, elke morgen,
dat wij tot hier gekomen zijn;
nieuw is zijn goedheid, elke dag;
uw daglicht zal de koude keren,
zeg dan vaarwel uw laatste zorgen,
liefde verwarmt als zonneschijn!
zegen, mijn ziel, uw God - en lach!
Grenzeloos groot is uw genade,
Zijn liefde leidt u door het leven
onpeilbaar uw barmhartigheid;
en maakt gelukkig man en vrouw;
God zij geloofd om al zijn daden Hij heeft zijn jawoord u gegeven vol is ons hart van vrolijkheid!
groot is, o God, uw goede trouw!
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Deuteronomium 7: 1-11
Hoe Israël zich moet gedragen ten opzichte van de Kanaänieten
7 Wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit
te nemen, en Hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Girgasieten, de
Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, die
groter en machtiger zijn dan u,
2 en wanneer de HEERE, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen
volledig met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn.
3 U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw dochters mag u niet geven aan hun zonen,
en hun dochters niet nemen voor uw zonen.
4 Want zij zouden uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen
en de toorn van de HEERE tegen u ontbrandt en Hij u al snel wegvaagt.

5 Maar zo moet u met hen doen: hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken
slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden.
6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit
alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.
7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u
uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken.
8 Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had,
in acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het
slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.
9 Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het
verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht
nemen, tot in duizend generaties.
10 En Hij doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hem om te doen komen, hem
persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan
hem persoonlijk.
11 En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied, in acht
nemen door ze te houden.
• Ezechiël 16: 6-14
6 Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u trappelend in uw bloed en Ik zei tegen u in uw bloed: Leef! Ja,
Ik zei tegen u in uw bloed: Leef!
7 Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u
kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en
bloot.
8 Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde Ik Mijn
vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met
u aan, spreekt de Heere HEERE, en zo werd u van Mij.
9 Daarop waste Ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie.
10 Ik trok u kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeien huiden, omwikkelde u
met fijn linnen en bedekte u met zijde.
11 Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek.
12 Ook deed Ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw
hoofd.
13 Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde, en voorzien van
kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi, en werd
geschikt voor het koningschap.
14 Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was
volmaakt door Mijn glorie, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE.
• Zingen: Gez. 367
1 Wij bidden u Gods zegen toe.
Neemt die eerbiedig aan
hoe ook uw weg mag gaan.
Nog kent geen mens het wat en hoe,
gij moogt vertrouwend lopen:
God doet de toekomst open.

2 Gij hebt elkander trouw beloofd;
een menslijk feilbaar woord
werd hier door ons gehoord.
Dit woord behoudt het in geloof.
Meer hebt gij niet van node:
God houdt uw ja omsloten.

• Preekserie: Huwelijk 1
• Verkondiging: ‘Een tafeltje voor twee, alstublieft!’
• Zingen: Ps. 138: 1 en 3
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
Dan zingen zij, in God verblijd,
in eerbied kniel ik voor U neder.
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Ja, in de tegenwoordigheid
Groot is des Heren heerlijkheid,
der goden wijd ik U mijn beden.
zijn majesteit ten top gestegen.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
Gij zult, o Here, wijd en zijd
de eigenwaan van trotse zielen.
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: Een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede in mijn hart!
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede in mijn hart!

een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap in mijn hart

Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Een rivier vol van vrede
een fontein vol van blijdschap
ik heb lief als mijn jezus in mijn hart
Een rivier vol van vrede
een fontein vol van blijdschap
ik heb lief als mijn jezus in mijn hart

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 95: 3 (staande)
Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
•

Zegen

