Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
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Stijn Schutte
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. H. Wieske-Drenth en worden weggebracht door zr. G. Cannegieter-Meijer.
Bloemengroet Hemelvaartsdag: De bloemen op hemelvaartsdag gaan, als groet
van de gemeente, naar zr. A. Jonker- v.d. Heide en worden weggebracht door zr.
Y. Veldkamp
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de
maand. Bij de uitgang van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud
van de gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Maria is ooggetuige.”. Aanstaande donderdag (hemelvaartsdag)
zal er ook zondagsschool zijn in zaal 1. Het thema op die dag is: “De discipelen
worden uitgezonden”.
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.
Hemelvaartsdag: Aanstaande donderdag begint de dienst om 09.30u. Ds. S.P.
Roosendaal hoopt ons deze dienst voor te gaan. Gastgezin is fam. J. Smid.
Geluid Hemelvaartsdag: Hielke de Haan
Zondag 28 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. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 28 mei : Ochtenddienst: Karin de Jonge. Middagdienst: Marcel
Braam

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: Ps. 92: 1, 5 en 6 DNP
1. Goed is het U te danken,
te prijzen op uw dag,
U, HEER, met diep ontzag
te eren bij mijn klanken.
Goed is het in de morgen
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein.
De plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.

6. Ze blijven heel hun leven,
hoe oud ook, groen en fris.
Hoe goed God voor hen is
blijkt uit wat zij Hem geven:
zij dragen rijpe vruchten
en brengen Hem de eer.
Hij is mijn rots, de HEER
naar wie ik toe mag vluchten.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 125
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
Zingen: Ps. 19: 5 NB

Zo blijft Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.

Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

• Schriftlezing: Titus 2
Christelijke levenswandel
2 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.
2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in
de liefde, in de volharding.
3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen
kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede,
4 opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun
kinderen lief te hebben,
5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen
mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.
6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn.
7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs
zuiverheid, waardigheid, oprechtheid,
8 en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander
beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.
9 Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles
welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken,
10 dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het
onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken.
De zaligmakende genade van God
11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze
tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de
grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle
wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u
verachten.
•

Zingen: Gez. 231: 1, 2 en 3

1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

3 U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bie’n
of om ontferming smeken.
• Preektekst: Titus 2: 11-13
11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze
tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote
God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
• Verkondiging: ‘Hoe later de avond, hoe schoner het volk’
• Zingen: Ps. 89: 7 OB
7 Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,
zij wand'len, HEER, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden!
uw goedheid straalt hun toe; uw macht schraagt hen in 't lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 427 (staande)

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 689
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens
werk'lijkheid.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 142: 1 en 2 DNP
1. Wanhopig schreeuw ik tot de HEER;
mijn zorgen werp ik voor Hem neer.
Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid;
mijn klachten stort ik voor Hem uit.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2. Toen ik geen kracht meer over had
was U bij mij, U kent mijn pad.
Maar op dat pad dreigt het gevaar:
er ligt een valstrik voor me klaar.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Spreuken 26: 1-12
Mensen die geen eer waard zijn
26 Evenmin als de sneeuw in de zomer en de regen in de oogst tijd
past eer bij een dwaas.

2 Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt,
zo komt een vervloeking zonder reden niet aan.
3 Een zweep is voor het paard, een bit voor de ezel,
en een stok voor de rug van dwazen.
4 Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid,
anders zou ook u aan hem gelijk worden.
5 Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid,
anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn.
6 Wie boodschappen verzendt door de hand van een dwaas,
snijdt zichzelf de voeten af en drinkt geweld in.
7 Zoals de benen van een verlamde slap neerhangen,
zo is een spreekwoord in de mond van dwazen.
8 Zoals wie een steen in een slinger vastbindt,
zo is hij die een dwaas eer geeft.
9 Zoals een doorn in de hand van een dronkaard dringt,
zo is een spreekwoord in de mond van dwazen.
10 Groten doen iedereen verdriet aan,
zij huren dwazen in en zij huren voorbijgangers in.
11 Zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel,
zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt.
12 Hebt u iemand gezien die wijs is in zijn eigen ogen?
Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem.
• Zingen: Zingende Gezegend 172: 3 en 5 (wijs: Ps. 107)
3. Gij hebt met taal en teken
5. Gij hebt met ziel en zinnen
de duivel aangezegd,
de hemel voorgeleefd,
dat eens de tijd verstreken,
om zo opnieuw te winnen
het pleit zal zijn beslecht.
wie zich verloren geeft;
Zodra uw roep weer klinkt,
reikhalzend heffen wij
de zee zich leeg laat lopen,
ons hart om God te loven ons net vol vissen blinkt,
op aarde hebben wij
bloeit rood uw toekomst open.
in U ons Hoofd al boven!
• Preektekst: Spreuken 26: 2
‘Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt, zo komt een vervloeking zonder
reden niet aan’
• Verkondiging: ‘De macht van het Woord’
• Zingen: Ps. 61: 3 en 5 NB

Laat mij als een kleine vogel
schuilen mogen
waar G' uw vleug'len om mij slaat.
Want gij weet wien ik mij wijdde,
dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

Dan zal ik uw naam vereren,
Here, Here,
psalmen zingen dat het schalt!
Dagelijks zal ik U geven
heel mijn leven,
door uw lichtglans overstraald.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘U bent Die U bent’
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
machtiger dan een koning
of een president
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
U bent de allerbeste
U bent die U bent
U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal
U bent mijn Vader in de hemel
ver weg en toch dichtbij
want door uw Heilige Geest
woont U in mij

U bent de God van trouw en van liefde
de God die eeuwig leeft
de God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft
dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!

U bent machtig,…..

U bent machtig,…..

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 221: 2 (staande)
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.

•

Zegen

Leer ons daag’lijks, leer ons
duizendwerven,
in uw kruisdood mee gekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

