Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. M. Eelsing
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Dennis Westra
Geluid: Mathé Hillenga
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 3 (3-6)
Oppas zaal 2 (4-6)
Grean Jonker
Elisabeth Eelsing
Geertje Davids
Heleen de Vries
Willem Wubs
Anja de Boer
Annelies Raveling
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Raveling-Greven en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de zending.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus legt de Wet uit.”
Commissie van Beheer: Vol belangstelling wachten wij uw ideeën af om ons
gebouw op te frissen. Vergeet u niet om de flyer in te leveren in de daarvoor
bestemde bus? Er liggen nog flyers in de ontmoetingshal.
Mededelingen D.V.
Zondag 19 februari : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. In de morgendienst hoop ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
Tijdens deze zondag, 12 februari, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 19 februari : Ochtenddienst: Mark Davids. Middagdienst: Koert
Davids
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
•
•
•

Kerkenraad komt binnen
De kleine parels zingen voor ons
‘Een plek op deze aarde’

• Welkom en mededelingen
• Zingen: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U voor elke nieuwe dag.
dank U, o God voor al wat leeft,
Dank U dat ik met al mijn zorgen
dank U voor wat ik niet verdiende:
bij U komen mag.
dat U mij vergeeft.
3 Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

4 Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

5 Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6 Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
• We gaan staan en worden stil voor God
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: ‘God kent jou vanaf het begin’ (Opwekking kids 77)
(refrein)
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

(refrein 1x)
(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
(refrein 2x)
(couplet 1x)
(refrein 2x)
• We vragen of God bij ons wil zijn
• We lezen samen te 10 geboden
• Zingen: Psalm 25: 2 NB
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
•

De kleine parels gaan voor ons zingen:

1. ‘Jezus, ik dank U’
2. ‘Doel van het bestaan’
• Zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’ (Opwekking 167)
Samen in de naam van Jezus
Samen bidden, samen zoeken
heffen wij een loflied aan,
naar het plan van onze Heer.
want de Geest spreekt alle talen
Samen zingen en getuigen,
en doet ons elkaar verstaan.
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!

• Schriftlezing: 2 Koningen 11: 1-4 en 21- 12: 5
Athalia en Joas
11 Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond zij op en
bracht zij heel het koninklijk nageslacht om.
2 Maar Joseba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon
van Ahazia, en nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood
gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En zij verborgen
hem voor Athalia, zodat hij niet gedood werd.
3 Hij bleef zes jaar met haar verborgen in het huis van de HEERE, terwijl Athalia over
het land regeerde.
4 In het zevende jaar stuurde Jojada boden en liet de bevelhebbers over honderd van de
garde en van de lijfwacht halen. Hij bracht hen bij zich in het huis van de HEERE en sloot
een verbond met hen; hij nam hun in het huis van de HEERE een eed af, en toonde hun
de zoon van de koning.
21 Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd.
Joas koning van Juda
12 In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning en hij regeerde veertig jaar in
Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Zibja, uit Berseba.
2 Joas deed wat juist was in de ogen van de HEERE, al zijn dagen waarin de priester
Jojada hem onderwees.
3 Alleen werden de offerhoogten niet weggenomen: het volk bracht nog steeds
slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten.
Het herstel van de tempel in Jeruzalem
4 Joas zei tegen de priesters: Al het geld van de geheiligde gaven dat in het huis van de
HEERE gebracht wordt, namelijk het geld van wie bij de getelden gaat behoren, het geld
voor elke persoon, dat zijn waarde vertegenwoordigt en elk bedrag aan geld, dat in
ieders hart opkomt om dat in het huis van de HEERE te brengen,
5 dat mogen de priesters aannemen, ieder van zijn bekenden. Maar dan moeten zij zelf
herstellen wat aan het huis bouwvallig is, welke bouwvallige gedeelten er ook maar
gevonden worden.

• We luisteren samen naar: ‘de grote kleine koning’
• Zingen: ‘Hoger dan de blauwe luchten’
Hoger dan de blauwe luchten
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
en de sterretjes van goud
Kent hun tranen en hun pijn.
woont de vader in de Hemel
Ja, voor de grote en voor de kleine
die van alle kinderen houdt.
wil de heer een helper zijn.
Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.
Amen, Amen.
•

De kleine parels gaan voor ons zingen:

3. ‘Jezus, U bent Heer
4. ‘Kind van God’
• We gaan samen God danken voor deze dienst
• Zingen: ‘Als je bidt, zal Hij je geven’
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja
Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één
Als je bidt...
Halleluja, halleluja, halleluja
Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen

Als je bidt
Halleluja, halleluja, halleluja
• We geven onze gaven aan de Heere
• Zingen: Ps. 121: 3 en 4 DNP (staande)
3. Geen ogenblik ga je alleen,
want aan je rechterzij
staat Hij je altijd bij.
Hij geeft zijn schaduw om je heen.
Fel zonlicht zal Hij weren.
De maan zal je niet deren.
•

Zegen

4. De HEER behoedt voor alle kwaad.
Hij geeft je veiligheid
voor nu en voor altijd.
Hij zal, waarheen de weg ook gaat,
je zijn bescherming geven.
Hij waakt over je leven.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 29: 2 en 4 DNP
2. Onze HEER heeft alle macht.
Hoor, Hij spreekt met grote kracht.
Bomen buigen neer voor Hem,
ceders schudden door zijn stem.
Ja, de dikke takken breken
als de HEER begint te spreken.
Hoge heuvels, bergen, bossen
springen op als jonge ossen.

4. In de tempel van de HEER
klinkt een lofzang op zijn eer,
Hij regeert met vaste hand
over zee en vasteland.
Deze koning is almachtig,
Hij beschermt zijn mensen krachtig.
Door zijn woord komt Hij ons tegen
met zijn vrede en zijn zegen.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 464
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Lukas 4: 31-44
De eerste genezing op de sabbat
31 En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de
sabbatdagen.
32 En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag.

33 En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die
riep met luide stem:
34 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om
ons te gronde te richten? Ik weet wie U bent, namelijk de Heilige van God.
35 Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem
weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te
bezorgen.
36 En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor
woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan?
37 En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving.
De schoonmoeder van Petrus
38 Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van
Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor
haar.
39 En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond
onmiddellijk op en diende hen.
40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen
gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen.
41 Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de
Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken,
omdat zij wisten dat Hij de Christus was.
Prediking in heel Galilea
42 Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame
plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te
houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan.
43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk
van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.
44 En Hij predikte in de synagogen van Galilea.
• Zingen: Gez. 1
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

•

Verkondiging: ‘De Gezaghebbende’ (serie ‘Jezus uitstralen’ 5)

• Zingen: Ps. 33: 3 DNP
3. Laat wie op aarde wonen beven
vol eerbied en ontzag voor God:
één woord sprak Hij en er was leven;
uit niets kwam iets op zijn gebod.
Wat de volken samen
zonder God beramen
wordt door Hem gestuit.
Niets kan Hem beletten
plannen voort te zetten
volgens zijn besluit.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied:
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 150: 1 en 3 OB (staande)
1 Looft God, looft zijn naam alom;
looft Hem in zijn heiligdom;
looft des HEREN grote macht,
in den hemel zijner kracht;
looft Hem, om zijn mogendheden,
looft Hem, naar zo menig blijk
van zijn heerlijk koninkrijk,
voor zijn troon en hier beneden.
Psalm 150:3
•

Zegen

3 Looft God naar zijn hoog bevel,
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem, op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal;
looft den HEER, elk moet Hem eren;
al wat geest en adem heeft,
looft den HEER, die eeuwig leeft,
looft verheugd den HEER der heren.

