Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. G. van der Wal en worden weggebracht door zr. T. Braam.
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de
avondmaalcollecte is bestemd voor de diaconie.
Kerk & Israël: Volgende week zal de tweede collecte bestemd zijn voor Kerk &
Israël.
Noodhulp Zuid Oost Afrika: De opbrengst van de collecte voor noodhulp Zuid
Oost Afrika van vorige week is €370,03.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “Jezus wordt gekruisigd”.
Jaarboekje: Ook dit jaar kunt u het Jaarboek 2016 van de christelijk
gereformeerde kerken bestellen. De inschrijflijst voor de bestellingen hangt in
de hal. Graag uw bestelling hierop spoedig noteren! Voor verdere informatie
kunt u terecht bij br. Geertsema.
Potgrondactie: De activiteitencommissie organiseert een potgrondactie voor
het voorjaar. Zaterdag 2 april kunt u dit ophalen bij de kerk vanaf 10.30u. We
zullen het op prijs stellen dat u ook dit jaar van ons afneemt, want zo komt de
renovatie van de keuken weer een stukje dichterbij.
Mededelingen D.V.
Goede Vrijdag: Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag, de kerkdienst, die om
19.30u begint, zal geleid worden door ds. S.P. Roosendaal. Tijdens deze dienst is
fam. H. Braam het gastgezin
Zondag 27 maart: Volgende week zondag, 1e Paasdag beginnen de diensten op
de normale tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P.
Roosendaal voor te gaan. De middagdienst zal geleid worden door ds. J.
Rozema. Tijdens deze zondag, 27 maart, is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het
gastgezin.
Geluid zondag 27 maart: Ochtenddienst: Dennis Westra. Middagdienst: Hilco Westra

Liturgie morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 212: 1 (Wijs: Gez. 143 Herv. Bundel)
1 De hemel zoekt een woning hier vindt de Heer een huis:
een herberg voor een koning,
oase rond het kruis.
Hier stroomt de levensader
voor ieder, groot en klein,
zijn woord, het levend water,
hier schenkt Hij brood en wijn.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 116: 5 en 6 (DNP)
5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik
aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
In Gods nabijheid mag ik verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft
gedaan?

6. Ik hef de kelk met overwinningswijn
en zal de naam van God hardop belijden.
De HEER is goed, Hij wilde mij bevrijden.
Het volk zal van mijn dank getuige zijn.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Mattheüs 26: 47-50 en Johannes 15: 9-17
• Zingen: Ps. 25: 7
Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
•
•
•

Preektekst: Johannes 15: 14a ‘U bent mijn vrienden’
Verkondiging: ‘Van je Vriend moet je het hebben’
Zingen: JdH 150

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't , die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 360: 1
1 Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we 2 Korinthe 13: 11-13
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 365
1 De zonden zijn vergeven!
2 't Is ook voor mij geschreven:
Dit is een woord ten leven,
ook ik mag uit Hem leven
bevrijdend van de schuld.
die ons genezen heeft.
Wat God ons ooit beloofde,
Zijn liefde tot de zijnen
wordt nu voor wie geloofde
brengt ons met Hem in 't reine,
in Jezus' naam geheel vervuld.
wij weten dat Hij ons vergeeft.

• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 291 (staande)
1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
2 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die ‘t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 67: 1
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 92: 5 en 6
Maar Gij, de Allerhoogste
zolang de wereld iswerkers der duisternis
zult Gij de dood doen oogsten.
Uw tegenstanders, Here,
zullen als kaf vergaan;
ten oordeel opgestaan
zult Gij de vijand keren.

Gij zult de eer verhogen
van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort,
uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden;
daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld
vergreep aan Gods bevrijden.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Johannes 15: 18-16: 15
• Zingen: Gez. 328: 3
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
•
•

Verkondiging: ‘Met zulke vijanden zijn getuigende vrienden nodig…’
Zingen: Gez. 477

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Zingen: Gez. 304: 2
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 304: 3(staande)
3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.
•

Zegen

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

