Mededelingen
Bloemengroet: Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Westra-Venema en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Petrus en Johannes worden ondervraagd”.
 Kosterswoning: In verband met het leeghalen van de kosterswoning voor
verhuur willen we vragen of de mensen die daar nog iets hebben staan,
bijvoorbeeld meubelen, zich spoedig (binnen twee week) kunnen melden bij
broeder Veldkamp of Woltjer. Zij coördineren het leeghalen van de
kosterswoning
Mededelingen D.V.
 Zondag 21 juni: Volgende week zondag beginnen de diensten om half 10 en half
3. Tijdens de ochtenddienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan. De middagdienst
zal geleid worden door ds. S.P. Roosendaal. Op deze zondag, 21 juni, is fam. R.
Cannegieter het gastgezin.
 Gemeentedag 2015: Op zaterdag 27 juni wordt er een gemeentedag
georganiseerd . Door het volle programma in de startweek is er voor gekozen
om de gemeentedag aan het eind van het seizoen te houden. Op 27 juni
organiseren wij een fietstocht met als afsluiting een buffet van de chinees. Meer
informatie volgt.
 Slotzondag 28 juni: Op zondag 28 juni sluiten we als gemeente het seizoen af.
Hiervoor is een programma opgezet waar we u alleen voor uitnodigen!
Het plein achter de kerk zal deze hele zondag autovrij zijn zodat de kinderen buiten
kunnen spelen.
 10.00u-11.00u: Inloop met koffie, thee of ranja
 11.00u-12.15u: Kinderdienst met afscheid zondagsschoolverlaters
 12.15u-12.45u: Tijd voor ontmoeting met koffie, thee of ranja
 12.45u-14.00u: Broodmaaltijd
 14.30u-15.45u: Jeugddienst o.l.v. Lifesong


Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 226
1 Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

2 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein.

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
3 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
4 Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
over zond' en satans macht.
Refrein.
Refrein.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting, Groet namens God
• Zingen: Ps. 25: 6 en 7
Gods verborgen omgang vinden
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
zielen waar zijn vrees in woont;
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
leren hoe hij wand'len moet.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Wie het heil van Hem verwacht
opwaarts, om op God te letten:
zal het ongestoord verwerven,
Hij, die trouw is, zal mijn voet
en zijn zalig nageslacht
voeren uit der bozen netten.
zal 't gezegend aardrijk erven.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Spreuken 9
• Zingen: Ps. 111: 2 en 3
2 Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

3 Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,
wilde Hij aan de zijnen schenken.

• Verkondiging: ‘Hoe je gelukkig blijft’
• Zingen: Ps. 111: 5 en 6
5 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

6 Van alle wijsheid het begin
is; vrees den Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

• Lezing van het formulier
• Zingen: Ps. 51: 3 en 5
Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid
geboren en in zware schuld gebonden.
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde,
zie op mij neer in uw barmhartigheid.
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin,
dat ik in trouw en recht voor U zal leven.
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin,
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.
5
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we 1 Korinthe 10: 18-22
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 14: 4 en 5
De Heer is mijn Herder!
De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
Hem blijf ik gewijd!
verkwikken en laven
'k zal immer verkeren
zijn hemelse gaven;
in 't huis mijnes Heren:
Hij wil mij versterken
zo kroont met haar zegen
met brood en met wijn.
zijn liefde me altijd.

• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen (staande): Gez. 293: 1, 3 en 4
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 behandlen,
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

Liturgie middagdienst, ds. M. Bergsma, 14.30 uur.
• Welkom
• Lied: Psalm 27: 2 en 7
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
• Stil gebed
• Afhankelijkheidsbetuiging en groet
• Zingen: Psalm 25: 2 en 3
Here, maak mij uwe wegen
Denk aan 't vaderlijk meedogen,
door uw Woord en Geest bekend;
Heer, waarop ik biddend pleit:
leer mij, hoe die zijn gelegen
milde handen, vriend'lijk' ogen
en waarheen G' uw treden wendt;
zijn bij U van eeuwigheid.
leid mij in uw rechte leer,
Denk toch aan de zonde niet
laat mij trouw uw wet betrachten,
van mijn onbedachte jaren!
want Gij zijt mijn heil o Heer,
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
'k blijf U al den dag verwachten.
wil mij in uw goedheid sparen.
• Gebed
• Schriftlezing: Efeze 3:14 – 4:6 HSV
• Zingen: Gezang 326: 1 en 2 LvdK
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

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.
• Verkondiging: Thema: Dus....
• Zingen: Opwekking 687
Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost dan liefdevol
En moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
Uw vertrouwd vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is

Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

• Dankgebed en voorbede
• Inzameling van gaven
• Zingen: Psalm 86: 4 en 5
Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

• Wij belijden ons geloof (staande)
• Zingen: Gezang 460: 1, 2 en 3 LvdK
1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
•

Zegen

