Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. G. Meijer-Cannegieter en worden weggebracht door zr. J. Hillenga
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de 2e collecte
is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag, 28 februari, is het de laatste
zondag van de maand. Bij de uitgang van de kerk zal dan een collecte worden
gehouden voor het onderhoud van de gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “De Farizeeër en de Tollenaar”.
Babykleding: Het inleveren van babykleding en buggy's kan ook deze week nog
bij Johan en Ineke Meijer. Zo hopen we jonge moeders en gezinnen op het AZC
te kunnen helpen.
Mededelingen D.V.
Zondag 28 februari: Volgende week zondag, 3e lijdenszondag, beginnen de
diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). In beide diensten hoopt ds.
S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze zondag, 28 februari, is fam. N. Davids
het gastgezin.
Multicultureeldiner: Op zaterdag 5 maart organiseert de activiteiten commissie een
stamppotbuffet met lekkernijen gemaakt door mensen uit het AZC. Er zal op de avond
een giftenpot staan voor een vrije gift. De opbrengst is voor activiteiten die
georganiseerd worden door onze kerk in het AZC. Zelf op product maken? Geef dit aan
op de flap-over in de hal. Hierop kunt u zich ook opgeven. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Klasina Wubs.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 217: 1 en 3
1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

3 Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 29: 3 (DNP)
3. Onze HEER spreekt in het vuur,
op de steppen, kaal en guur.
Door woestijnen galmt zijn woord,
het wordt overal gehoord.
Bij de dieren die Hem horen
worden veulentjes geboren;
want zijn stem laat alles beven.
Hij is HEER van dood en leven.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 139: 2 en 4
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
• Schriftlezing: Johannes 11: 1-46
• Zingen: Gez. 221: 2
2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.

Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daald' ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Leer ons daaglijks, leer ons
duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

• Verkondiging: ‘De Opstanding die mijn opstand verbreekt’
• Zingen: Ps. 73: 10 en 9
9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
10 Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
die mij in liefde houdt omvangen.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
Gij neemt mij bij de rechterhand,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
wien ik mijn leven toevertrouw,
uw wijsheid is het die mij leidt
Gij zijt de rots waarop ik bouw.
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 44 (staande)
1 Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Refr.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat
zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
2 Verdreven is de schaduw,
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
•

Zegen

3 Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 328: 1 en 3
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

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.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 98: 3 en 4 (wijs: Gez. 300)
Erfgenamen, vrijgekochten,
Hij maakt van een knecht een koning,
Hij heeft onze schuld geboet,
maakt ons priesters voor de Heer,
haalde ons, die Hem niet zochten noemt een tempel onze woning,
Hij betaalde met zijn bloed.
met gezag zegt Hij: Regeer,
Alle stammen, tongen, talen,
heers als koning! Melk en honing,
wereldwijd zet Hij zijn voet!
heel het paradijs keert weer!
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Ezechiël 3: 1-7 en Openbaring 8: 1-7; 13-9:3; 20-10:2 en 9-11
• Zingen: Ps. 119: 39 en 40
Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren,
Ja, zij is mij als honing in de mond,
inzicht ontvang ik, door naar haar te horen.
Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond
het pad van hen die zich in 't kwaad verloren.
Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.
•
•

Verkondiging: ‘Zoet in je mond, zwaar op de maag’
Zingen: Gez. 476: 4 en 5

4 Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw
klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw
waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.

5 Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst
verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't
hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Samen in de Naam van Jezus’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 150 (staande)
1 Looft God, looft Hem overal.
2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
Looft de Koning van 't heelal
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
om zijn wonderbare macht,
Cither, cimbel, tamboerijn,
om de heerlijkheid en kracht
laat uw maat de maatslag zijn
van zijn naam en eeuwig wezen.
van Gods ongemeten wezen,
Looft de daden, groot en goed,
opdat zinge al wat leeft,
die Hij triomferend doet.
juiche al wat adem heeft
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
•

Zegen

