Mededelingen
Bloemengroet: Deze zondag gaat de bloemen, als groet van de gemeente, naar
zr. Meijer-Cannegieter (Prunuslaan 52) ze worden weggebracht door zr. Y.
Veldkamp
 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: “Bijeen zijn zonder Bruidegom”. Volgende week zondag, eerste
Pinksterdag, zal er geen zondagsschool zijn.
 Fakkelactie: Om wekelijks diensten te kunnen houden in het zigeunerdorpje
Keserü in Roemenie is geld nodig, ongeveer €12,50 per dienst. In de afgelopen
periode is het niet mogelijk geweest om diensten te houden in Keserü en dat
willen we graag veranderen. Onze zuster gemeente in Winschoten is jarenlang
actief geweest in dit dorp en is een fakkelactie gestart. Een setje van 3 fakkels
kost € 5,00. Bestellen kan heel gemakkelijk via de bestellijst in de hal.
Mededelingen D.V.
 Trouwdienst Niels & Ellen: Aanstaande vrijdag is de trouwdag van Ellen en
Niels, de trouwdienst waarin ds. S.P. Roosendaal hoopt voor te gaan begint om
16.15u.
 Zondag 24 mei: Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, beginnen de
diensten om half 10 en half 3. De ochtenddienst zal geleid worden door ds. S.P.
Roosendaal. In de middagdienst hoopt ds. B. de Graaf voor te gaan. Op deze
zondag, 24 mei, is fam. W. Cannegieter het gastgezin.
 Zomerconcert: Op zaterdag 6 juni organiseert het kinderkoor ‘De Kleine Parels’
een zomerconcert voor jong en oud. Luister en zing mee met het kinderkoor!
Het concert begint om 19.00u en de toegang is gratis.
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.


Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: JdH 885: 1, 3, 5 en 6
1 Dank U, voor deze nieuwe morgen.
Dank U, voor deze nieuwe dag.
Dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.
3 Dank U, voor hen die mij omringen.
Dank U, voor wat U toebehoort.
Dank U, voor al die kleine dingen, ieder vriend'lijk woord.
5 Dank U, dat ik voor U wil leven,
Dank U, dat U naast mij wilt gaan.
Dank U, dat U mij wilt vergeven wat ik heb misdaan.
6 Dank U, o Heer, laat mij U danken.
Dank U, dat ik U danken kan.
Dank U, o Heer, ik wil U danken, dat ik danken kan.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 65: 1 en 2
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 19: 2 en 3 (DNP)
2. Gods voorschrift is compleet.
Wie daarnaar luistert, weet
dat het vernieuwing brengt.
Er ligt een rijke schat
van wijsheid in vervat,
die levensvreugde schenkt.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Wat God gebiedt is waar.
Het leert ons zonneklaar
met nieuwe ogen kijken.
Alles raakt in verval,
maar niet zijn wil; die zal
voorgoed betrouwbaar blijken.

3. Zijn wet ons toevertrouwd
is kostbaarder dan goud
van hoge kwaliteit.
De voorschriften van God
verschaffen meer genot
dan honing vers bereid.

Maar, HEER, wie zondigt niet?
Wie doet U nooit verdriet,
wie kan zichzelf doorgronden?
Ik faal zolang ik leef.
Zuiver mijn hart, vergeef
mij mijn verborgen zonden.

• Schriftlezing: Filippenzen 4
• Zingen: Gez. 423: 1 en 3
1 Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!

3 Vervul dan met uw zegen
onze armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer!

• Preektekst: Filippenzen 4: 19
• Verkondiging:
• Zingen: Gez. 466: 3 en 1
3 Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

1 Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een englenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 68: 10 OB(staande)
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.

•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps 123:1 OB
1 Ik hef tot U, die in den hemel zit,
mijn ogen op, en bid;
gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
om nooddruft te begeren,
en 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
om hulp of gunst te vragen;
zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps 47: 1, 2 NB
Volken weest verheugd,
jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap
's Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer,
volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht
geeft z' in onze macht.
Met zijn eigen hand
meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots,
als beminde Gods.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Genesis 14:8-21
• Lukas 24:50-53
• Hebreeën 6:18b-7:10; 7:20-8:2
• Zingen: Ps 110: 1, 4 NB
De Here God heeft tot mijn heer gesproken;
"Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken
als voetbank aan uw voeten nederligt".

God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan,
's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid.

De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.
• Verkondiging: JEZUS: PRIESTER VOOR EEUWIG
• Zingen: Opw 546
Nabij Gods hoog verheven troon
Mijn naam, geschreven in zijn hand,
is iemand die steeds voor mij pleit;
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet:
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon
geen aanklacht houdt meer stand,
en Priester tot in eeuwigheid.
wanneer mijn redder pleit voor mij,
wanneer mijn redder pleit voor mij.

AI klaagt de satan mij steeds aan,
terwijl hij wijst op al mijn schuld,
ik kijk omhoog en zie Hem staan
die alles voor mij heeft vervuld.

Omdat Hij al mijn zonden droeg
en door zijn bloed ben ik nu vrij,
want Jezus' offer was genoeg
voor Gods vergeving ook voor mij,
voor Gods vergeving ook voor mij.

Ja, Hij is mijn gerechtigheid,
want zie, het Lam is opgestaan!
Hij troont als Heer der heerlijkheid,
wiens liefde eeuwig zal bestaan.

Ik leef in Hem en Hij in mij; )
zo één met Hem sterf ik niet meer; )
eens zal ik zitten aan zijn zij, ) 2x
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. )

mijn Jezus, Redder en mijn Heer.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: SB 25: 1, 2
Een grote hogepriester,
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan Gods Zoon biedt aan zijn liefde:
Hij heeft zichzelf gegeven,
Hij offert eigen bloed;
gelooft het vast, houdt moed:
zijn sterven is uw leven!
•
•

Kinderen komen in de dienst
Geloofsbelijdenis

2 Hij is geen hogepriester
die onze strijd niet streed:
dit lam draagt al het leed
der wereld met zich mede.
Getrouw is Hij bevonden:
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd - de Geest
behoedde Hem voor zonde.

• Zingen: SB 25:3
3 Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon God is in Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig:
al wie zijn hulp verlangen
zullen te zijner tijd,
daar Hij als priester pleit,
barmhartigheid ontvangen.
•

Zegen

