Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Hervormde gemeente
Gastgezin fam. J. Cannegieter
Intrede ds. G. op ‘t Hof
Geluid: Jan Otto Schutte & Willem Wubs
Oppas zaal 2 (0-4)
Anka Koerts
Dian de Jonge
Evelien de Boer
Annelies Raveling
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
de doopouders, fam. B. Draijer en worden weggebracht door zr. T. Braam.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: In verband met de doopdienst is er vanmiddag geen
zondagsschool maar zal deze tijdens de ochtenddienst plaatsvinden. De
predikant geeft aan wanneer de kinderen de kerk mogen verlaten om naar zaal
1 te gaan. Het thema van vanmorgen is: “Jezus viert Pesach”
Mededelingen D.V.
Zondag 19 maart : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
Tijdens deze zondag, 19 maart, is fam. J. Smid het gastgezin.
Geluid zondag 19 maart : Ochtenddienst: Jan van der Laan. Middagdienst: Jelle
de Jonge
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
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 105: 1 en 3 NB
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
•
•
•
•

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Gebed om de Heilige Geest
Onderwijs over de doop
Vragen aan Bernoud en Wilma Draijer
Zingen: Gez. 334: 1, 3 en 5

1 Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

3 Niemand, die ons helpen kan,
niemand kan ons kind beschermen.
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,
draag het in uw groot erbarmen.
Dat het vroeg U in dit leven
ja voorgoed haar hart mag geven.

5 Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.
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 Jasmijn Merte Draijer
• 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: ‘De Heere zegent jou’
• Zingen: ‘Jij bent een parel’
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan me paardenstaart, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgooit, ik leer echt nooit!
M’n moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik heb altijd pech, ik ga maar weg!
Weet je, dat de Vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
Me bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me een chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt me broertje steeds, wat stout ben jij, God hou van mij. God houd van mij!
Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
• Schriftlezing: Genesis 37: 12-36
Jozef verkocht naar Egypte
12 Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem.
13 Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je
naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik.
14 En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de
kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij
kwam naar Sichem.
15 Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld, en de man
vroeg hem: Wat zoek je?
16 Hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers; vertel mij toch waar zij aan het weiden zijn.
17 Toen zei die man: Zij zijn vanhier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: Laten we
naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan.
18 Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden
zij een listig plan tegen hem om hem te doden.
19 Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan.
20 Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien, en wij
zullen zeggen: Een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van
zijn dromen terechtkomt.
21 Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei: Laten wij hem niet om
het leven brengen.
22 Ruben zei ook tegen hen: Vergiet geen bloed; gooi hem in deze put die in de woestijn
is, en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar
zijn vader terug te brengen.
23 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad
uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg,
24 en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen
water in.
25 Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen
opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun

kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en zij waren op weg om dat naar Egypte
te brengen.
26 Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer
doden en zijn bloed verbergen?
27 Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten wij niet onze hand aan hem
slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem.
28 Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de
put en verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten
Jozef naar Egypte.
29 Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put! Toen scheurde hij zijn
kleren.
30 Hij keerde terug naar zijn broers en zei: De jongen is er niet. En ik, waar moet ik
naartoe?
31 Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachtten een geitenbok en dompelden het
gewaad in het bloed.
32 Zij stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: Dit hebben wij
gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet.
33 Hij herkende het en zei: Het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem
opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd.
34 Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde
vele dagen om zijn zoon.
35 Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde
zich te laten troosten en zei: Voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf
afdalen. Zo beweende zijn vader hem.
36 De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en
het hoofd van de lijfwacht.
• Zingen: ‘Jozef zoekt zijn grote broers’
Jozef zoekt zijn grote broers,
Zoveel mensen om Hem heen,
alle tien zijn ze jaloers,
toch voelt Jezus zich alleen:
op zijn jas en op zijn dromen,
want het volk ziet hem als leider
als ze Jozef aan zien komen,
die de vijand zal verdrijven,
maar de vrijheid die Hij biedt
wordt zijn mantel afgerukt.
zit van binnen, zie je niet.
Diep zit Jozef in de put.
Hij voor ons – Hij maakt ons vrij
Droevig zien ze om zich heen:
Jezus stierf, ze zijn alleen.
Maar plots staat Hij in hun midden,
ze begrijpen 't niet, ze schrikken.
Hij zegt: ' 'k Zal steeds naast je staan,
als je saamkomt in Mijn naam.'

Na dit lied vertrekken de kinderen (vanaf 4 jaar) naar de zondagsschool. Als u gast bent,
zijn uw kinderen ook hartelijk welkom in de ruimte bij de kerk waar ze een Bijbelverhaal
horen.
Preektekst: Genesis 37: 24 ‘de put nu was leeg, er stond geen water in’
• Verkondiging: ‘Voor het Lam verdronken is, dempt Hij de put’
• Zingen: Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat ken mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 293 (the Rose): 1, 3 en 4(staande)

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
•

Zegen

