Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. M. Lemmen en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede
collecte is bestemd voor de zending.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: Jezus’ leven op aarde samengevat.
Verbouw keuken: De commissie van beheer deelt u mee dat de aannemer op
maandag 30 mei start met de verbouwing van de keuken. De cvb voert op 27
mei voorbereidende werkzaamheden uit. Vanaf de 27e is de keuken voor een
periode van ca. 4 weken niet beschikbaar voor gebruik. Gedurende de bouw is
de ruimte tussen de kosterswoning en de vooringang van de kerk gedeeltelijk
nodig voor de bouw en dus onveilig voor spelende kinderen.
Vleesactie: Wij van de activiteitencommissie organiseren een vleesactie. Op de
flap-over kunt u uw bestelling plaatsen. U kunt uw bestelling plaatsen tot 5 juni.
11 juni kunt u uw bestelling komen ophalen bij ons kraampje voor de kerk.
Mededelingen D.V.
Zondag 29 mei: Volgende week zondag is fam. H. Braam het gastgezin.
Geluid zondag 29 mei: Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Mathé
Hillenga
Pekelderleerhuis 26 mei: Op 26 mei staat er weer een pekelderleerhuis-avond
gepland. Het thema van deze avond is: ‘Als God liefde is, waarom is er dan
zoveel lijden in de wereld?’
Gebedsavond 2 juni: In verband met het Pekelderleerhuis is de gebedsavond
verplaatst naar 2 juni.
Concert kinderkoor: Op zaterdag 4 juni a.s geeft het kinderkoor "de kleine parels" een
concert in ons kerkgebouw. Aanvang is 19:00 uur en de toegang is gratis. Wel is er een
collecte voor de onkosten. Iedereen is van harte welkom!

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: ps 122:1,3 OB
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin;
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wl gebouwd,
wl samgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk
groeten.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: ps 100:1,3 OB
1 Juich aarde, juicht alom de HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor zijn aangezicht;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: ps 1:1,3 DNP
1. Gelukkig is hij die geen voetstap zet
op paden van de zondaars die Gods wet
bespotten en Hem doelbewust onteren,
maar die zijn vreugde vindt in wat de
HEERE
door zijn geboden zegt en alle tijd
in meditatie aan Gods wetten wijdt.
•
•

Schriftlezing: Ezechiel 1
Zingen: Ps 137:1,2 DNP

3 Dat vreed', en aangename rust,
en milde zegen u verblij';
dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u,
nooit moet haar nijd of twist
verkloeken.
Om 's HEREN huis, in u gebouwd,
waar onze God zijn woning houdt,
zal ik het goede voor u zoeken."

3 Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar, met hart en stem;
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem!

3. Hoe anders zal het zondaren vergaan:
zij kunnen in Gods oordeel niet bestaan.
Zoals de wind het kaf scheidt van het
koren,
zo gaan de mensen zonder God verloren.
Hij is rechtvaardigen tot bondgenoot,
de weg van goddelozen loopt eens dood.

Wij zaten neer, wij weenden langs de
zomen
Van Babylons wijd uitgebreide stromen;
Elk stortte daar zijn bitt're
jammerklacht,
Als hij met smart aan 't heilig Sion
dacht;
Elk, wars van vreugd en vrolijke
gezangen,
Liet daar zijn harp aan somb're wilgen
hangen.

De vijand dorst, bij al ons leed, ons
tergen,
't Gevangen volk, in zijne jamm'ren,
vergen;
Dat elk zijn hart, schoon overstelpt,
bedwong,
En een gezang uit Sions lied'ren zong.
"Hoe zou" (zeid' elk) "ons, die in
rampen zwoegen,
In 't vreemd gewest een lied des
HEEREN voegen?"

•
•

Verkondiging: Ezechiel 1:1-3
Zingen: Johan de Heer (oude bundel) 17:1, 4 Als ik maar weet dat hier mijn
weg ...
Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
4. Als ik maar weet, ook als op aard'
door U Heer, wordt bereid
mij droefheid wacht of kruis;
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
dat ieder kruis mij nader brengt
mij nader tot U leidt.
bij 't eeuwig Vaderhuis.
Refrein:
Nader tot U, nader tot U,
nader mijn Heiland tot U;
als ik maar weet, dat alles hier,
mij nader brengt tot U.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Nederl. Herv Bundel 1938: 180a: 1,7,11 Beveel gerust uw wegen
1. Beveel gerust uw wegen,
7. Maar blijft gij met vertrouwen
Al wat u 't harte deert,
naar God zien in de nacht;
der trouwe hoed' en zegen
dan doet Hij u aanschouwen
van Hem, die 't al regeert.
wat gij het minst verwacht.
Die wolken, lucht en winden
Eens zal Hij u bevrijden
wijst spoor en loop en baan,
ook van de zwaarste last,
zal ook wel wegen vinden
houd moedig bij het strijden
waarlangs uw voet kan gaan.
aan zijn beloften vast.

8. Hoor onze smeekgebeden;
Heer, red uit alle nood!
Sterk onze wank'le schreden
en leer ons tot de dood
vertrouwen op uw zegen
en vaderlijk beleid,
dan voeren onze wegen
naar 't rijk der heerlijkheid.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: ps 62:1,4 OB
Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps 84:1,4 DNP
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Ezechiel 2
• Zingen: Ps 85:1,2 DNP
1. HEER, U was liefdevol voor Israël.
U gaf uw land weer vrede en herstel.
Het volk had grenzeloos veel kwaad
gedaan;
toch keek U hen niet op hun zonden
aan.
U gaf genade, geen gegronde straf,
uw woede wendde U volledig af.
Denk toch aan toen en keer opnieuw
het tij.
Wees niet meer boos en maak ons land
weer vrij.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Zij gaan van kracht tot kracht steeds
voort;
Elk hunner zal, in 't zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed;
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegenegen oor,
O, Jacobs God, geef mij gehoor.

2. U blijft toch niet verbolgen voor
altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Breng ons tot leven en bevrijd ons
weer.
Wat zullen wij dan blij in U zijn, HEER!
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd
om te vernemen wat de HEERE zegt.
Hij spreekt van vrede voor wie van Hem
houdt.
Maar, volk, verval niet in je oude fout.

• Verkondiging: Ezechiel 2:3-5
• Zingen: Ps 119: 67 en 7 OB
67 Maak in uw woord mijn gang en
treden vast,
opdat ik mij niet van uw pa’an moog'
keren!
En wordt mijn vlees door 't kwade licht
verrast,
ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij, HEER, van 's mensen
overlast,
dan zal ik U, naar uw bevelen, eren.

7 'k Heb and'ren al de rechten van uw
mond
Met lust verteld, hen vlijtig
onderwezen.
Uit al den schat van 't grote wereldrond
Is nooit de vreugd in mijn gemoed
gerezen,
die 'k steeds in uw getuigenissen vond,
door mij betracht, en and'ren
aangeprezen.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Nederl. Herv Bundel 1938: 113:1,2 Heugelijke tijding
1 Heugelijke tijding,
2 Door zijn vredeboden
bron van hartverblijding,
doet God zondaars noden
Evangeliewoord!
tot het hoogste goed.
Woord van God gegeven,
God heeft ons vergeven,
woord van eeuwig leven,
God schenkt ons het leven
zalig die u hoort!
door des Heilands bloed.
Zalig hij, wiens harte gij
Ja, de Heer wil nog veel meer,
met een onverwrikt vertrouwen
boven bidden, boven denken
alles aan ons schenken!
leert op God te bouwen!
•

Zegen

