Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Meijer-Cannegieter (Prunuslaan 15) en worden weggebracht door zr. K.
Wubs.
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “Ik ben het brood dat leven geeft”.
Zondagsschoolreisje: Op 23 april staat het zondagsschoolreisje gepland voor
alle leden van de zondagsschool. De uitnodiging en kosten zijn via de mail
verstuurd. Heeft u uw kind nog niet opgegeven dan kan dat vandaag nog door
een mail te sturen naar: zondagsschool.cgk@gmail.com
Mededelingen D.V.
Zondag 24 april: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u) Tijdens beide diensten hoopt ds. H.P. Brandsma voor
te gaan. Tijdens deze zondag, 24 april, is fam. W. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 24 april: Ochtenddienst: Mathé Hillenga. Middagdienst: Harm Meijer

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Johannes de Heer 287: 1, 4 en 5
Vreugde, vreudge, louter vreugde
Open nu ook onze ogen
is bij U in eeuwigheid.
voor het ware vreugdelicht,
Schepper, die 't heelal verheugde,
opdat wij Uw naam verhogen,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
juichend voor Uw aangezicht.
Gij die woont in licht en luister,
Want in Christus komt Gij nader
drijft de schaduwen uiteen.
hem, die onder zonde zucht.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
vindt het licht bij U alleen.
die in Jezus tot U vlucht.
5.Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterfelijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uw liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 27: 2 DNP
2. Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag wonen
bij Hem in huis; zodat Hij daar altijd
zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen.
Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid.
Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag
beschutting is en ik er schuilen mag.
Ik zing een vrolijk lied en musiceer;
met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
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.

• Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15-17 en Handelingen 14: 5-18
• Zingen: Ps. 33: 2 en 5 NB
Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.
Van waar Hij woont, in 't licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is 't voor de Heer.
Woord voor woord te lezen
is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen,
heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.
• Verkondiging: ‘De tweede vrucht van Pasen: herschepping’
• Zingen: Gez. 239: 1, 4, 6 en 7 (wijs: Ps. 134)
1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,
4 Gij zijt door gaven zevenvoud
daal in de mensenharten neer,
de vinger van Gods rechterhand,
zij zijn uw schepselen geweest,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
herschep hen in genade, Heer.
zodat het klinkt in ieder land.

6 Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 71 (staande)
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

7 Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

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.
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

Na deze dienst zal oud. Bram Koerts iets vertellen over zijn werk namens onze
gemeente op de openbare Basisschool ‘De linde’.

Middagdienst, br. J. Geerts, 14.30 uur
• Welkom
• Voorzang: LvK Gez. 289:2,3,4
2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

3 Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

4 Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.
• Stil gebed
• Votum
• Zingen: Ps. 21:4,13 OB
Hij heeft, O God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermerd,
Zo leeft de Vorst altoos,
Zo leeft hij eindeloos.

Verhoog, o Heer, Uw naam en kracht;
Zo zal ons vrolijk zingen
Door lucht en wolken dringen.
Zo wordt Uw heerschappij en macht
Door ons, nog eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezang.

• Gebed
• Schriftlezing: Psalm 30 (HSV)
• Zingen: Ps. 116:2,3,5 OB
2 Ik lag gekneld in banden van de dood,
daar d' angst der hel mij alle troost deed missen;
ik was benauwd, omringd door droefenissen,
maar riep de HEER dus aan in al mijn nood:
3 "Och HEER, och wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
en onze God ontfermt zich op 't gebed.

5 Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht
mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
mijn voet geschraagd: dies zal ik voor Gods ogen,
steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.
• Prediking Psalm 30:6b: "Een nieuwe morgen, een nieuw geluid"
• Zingen: Ps. 30:1,2,5 NB
Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
Heft tot zijn eer een lofzang aan,
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd!
gij die den Heer zijt toegedaan.
Mijn God, om hulp riep ik U aan,
Zijn gramschap duurt een kleine tijd,
en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan!
een leven zijn goedgunstigheid.
Het donker doodsrijk met zijn dreiging
Die wenend 's nachts is neergezegen
werd tot een schaduw die voorbijging.
gaat met gejuich het zonlicht tegen.
Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei!
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,
uw vreugdekleed deed Gij mij aan,
dat ik zou zingen tot uw ere
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!
• Dankgebed
• Collecte
• Kinderlied
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opw. 214 (Ik wandel in het licht met Jezus)
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Koor:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.
Koor:

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Koor:
Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Koor:
•

Zegenbede

