Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. W.C. van Slooten
Gastgezin fam. A. Eelsing (wedderweg)
Gastgezin fam. A. Eelsing (wedderweg)
Geluid: Hilco Westra
Geluid: Jan van der Laan
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Anka Koerts
Elisabeth Eelsing
Willem Wubs
Dian de Jonge
Marijke Cannegieter
Yvonne Cannegieter
Anita van der Laan
Leonie Cannegieter
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. F. Wijsbeek 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: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “God roept Mozes naar Egypte.”
Inpakactie: Op 15 en 16 mei is er nog hulp nodig bij de inpakactie in
Winschoten. Volgende week moet de actie klaar zijn, alle hulp is dus welkom,
vele handen maken licht werk.
Vrouwenochtend AZC: Woensdagmorgen 28 juni word ter een
vrouwenochtend op het AZC gehouden we willen dan met de vrouwen gaan
breien en haken, als u garen over hebt en u wilt het aan ons geven, mag dat in
de daarvoor bestemde bak in de ontmoetingshal, ook breinaalden en
haakpennen zijn welkom.
Mededelingen D.V.
Mannenavond AZC: Op 19 mei zal er weer een mannenavond gehouden
worden op het AZC. Van 19:30 – 21:30 zullen we weer mannen ontvangen in de
centrale ontmoetingsruimte voor een goed gesprek of een luisterend oor. Juist
in deze voor hen zo onzekere tijd is dat enorm belangrijk. Als u of jij mee wilt,
neem dan contact op met Eppo Hulzebos of Jan Otto Schutte.
Zondag 21 mei: 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, 21 mei, is fam. J. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 21 mei : Ochtenddienst: Jelle de Jonge. Middagdienst: Jeroen
Westra4
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 355
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En u gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• 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.

•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Onderwijs over de doop
Zingen: Opwekking 502

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
• Vragen aan Mark & Kora Davids en Martin & Jacobine Plaggenborg
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 Irene Corien Davids en Thijs Plaggenborg
• 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: Titus 3: 1-7
Plichten jegens overheid en naasten
3 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat
zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn,
2 dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle
zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.
3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan
allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar
hatend.
4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de
mensen verschenen is,
5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan
zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de
wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker,
7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden,
overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Preektekst: Titus 3:5 ‘Hij maakte ons zalig vanwege Zijn barmhartigheid door het bad
van de wedergeboorte’.
• Verkondiging: ‘Een bijzonder bad’
• 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
• Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
1. Ga met God en Hij zal met je zijn:
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
Jouw nabij op al je wegen.
bij gevaar, in bange tijden,
Met Zijn raad en troost en zegen
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
•

Zegen

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Aanvangslied: Ps 2: 2 en 3 NB
2 Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
,,ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid.”
3 Ik roep op aarde ‘t woord des Heren uit.
Hij sprak tot mij: ,,Zie, Ik verwek u heden.
Gij Zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij, Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken,
de ganse aarde geef ik in uw macht.
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht”.
• Stil gebed onder aan de kansel, votum en groet (staande)
• Zingen: Ld 423 : 1 en 4 (LvK)
1 Ach, blijf met uw genade,
4 Neem Gij ons in uw hoede,
Heer Jezus, ons nabij,
onoverwonnen held;
opdat ons nimmer schade
beteugel satans woede
des bozen heerschappij!
en 's werelds boos geweld!
• Gebed om de verlichting met de heilige Geest
• Schriftlezing: (HSV) Openb 12
De vrouw en de draak
12 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de
maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met
zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de
aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind
te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een
ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor
haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.
De strijd van Michaël met de draak
7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de
draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer
gevonden.
9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan
genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en
zijn engelen werden met hem neergeworpen.
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de
kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager
van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van
hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee
bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat
hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw
vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.
14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar
de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en
een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.
15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar
door de rivier te laten meesleuren.
16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg
de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.
17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de
overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis
van Jezus Christus hebben.
18 En ik stond op het zand bij de zee.
• Zingen: Ps 99: 1 en 8 OB
1 God, de HEER, regeert.
Beeft, gij volken eert,
eert zijn hoog bestel,
die bij Israël,
tussen Cherubs woont
En zijn grootheid toont;
dat zich d' aard bewege.
Hij is Isrels zege!

8 Geeft dan eeuwig' eer
onzen God en HEER.
Klimt op Sion, toont
eerbied, waar Hij woont,
waar zijn heiligheid
haren glans verspreidt;
heilig toch en t' eren
is de HEER der heren.

• Verkondiging
• Thema: Een verslagen draak de hemel uitgeslingerd
• Zingen: Opw 43
In Gods overwinning
Als een machtig leger,
trekken wij ten strijd.
vol van Geest en kracht,
Samen in zijn leger,
gaan wij achter Jezus,
Hem ten dienst gewijd.
die ons ‘t leven bracht.
Christus, onze Koning,
Nergens heerse tweedracht.
stelt Zich aan het hoofd.
Eén geloof, één Heer,
Hij heeft ons de zege
één in hoop en liefde,
in de strijd beloofd. ) 2x
juichend Hem ter eer. ) 2x
Tronen, machten, krachten
zullen dra vergaan,
waar de heil’gen samen
vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden,
jagend naar het eind.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd. ) 2x
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps 68: 10 en 17 OB
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
•
•

Volg uw Meester, kind’ren,
sluit u vast aaneen.
Hef het schild als pijlen
suizen om u heen.
Hem zij eer, aanbidding,
roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid. ) 2x

17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft:
Looft God; elk moet Hem vrezen.

Geloofsbelijdenis
Zingen Hemelhoog 728 Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan.
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan.
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
•

Zegen

