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Geeke Wijsbeek
Henk Jan Schutte
Koert Davids
Nicole Volders
Stijn Schutte
Geertje Davids
Evelien de Boer
Lieke Sterenborg
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
fam. Van Strien (Nieuweschans) en worden weggebracht door Zr. T. Braam
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
Gaven 30 april: Volgende week zondag zal de 2e collecte bestemd zijn voor de
zending. Ook is het dan de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang van de
kerk zal de collecte zijn voor onderhoud van de gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Israël wordt onderdrukt in Egypte.”
Oppasdienst: Vandaag staan er speelgoedbakken/zakken klaar die de
ouders mee kunnen nemen om thuis schoon te maken. Het schoongemaakte
speelgoed kan 30 april weer meegenomen worden naar de kerk, zodat alle
speelgoed weer schoon en fris is. Alvast bedankt!
Mededelingen zondag 30 april: Heeft u een mededeling voor volgende week
zondag? Deze kunt u komende week mail naar Koert Davids
(koert_davids@hotmail.com).
Mededelingen D.V.
Gebedsuur 27 april: Op 27 april zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur
plaatsvinden in Champ Clark. Als u of jij gebedspunten heeft, geef dat dan
gerust door aan Bram Koerts of Martha Raveling. We bidden graag voor u, jou
of je gebedspunt.
Zondag 30 april: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en om
14.30u. In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 30 april, is fam. A. Wubs het gastgezin.
Geluid zondag 30 april: Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst: Geert
Raveling.
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 ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 70
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.

Heer, onze God,
die aard' en hemel schiep,
zeeën en land
met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?

U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil
in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!

• Stil gebed, votum en groet
• Zingen: Psalm 118 / 9-10
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

• Gebed
• Lezing van de wet
• Zingen: Psalm 119/vers 17 oude berijming
Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
dan zal mijn oog op uwe wetten staren;
dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

• Schriftlezing Lucas 24/ 13-27
13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van
Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was.
14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren.
15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat
Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep.
16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.
17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en
waarom ziet u er zo bedroefd uit?
18 En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als
enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen
gebeurd zijn?
19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking
tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God
en heel het volk;
20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te
veroordelen, en Hem gekruisigd hebben.
21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag
de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het
graf geweest zijn, ons versteld doen staan.
23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning
van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft.
24 En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo
aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.
25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat
de profeten gesproken hebben!
26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over
Hem geschreven was.
• Zingen: Gezang 217/ 1-2-3-4
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.

Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw.

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.
•
•

Verkondiging: Ontmoeting Jezus met de Emmaüsgangers
Zingen: Gezang 215/ 1-2

Christus, onze Heer, verrees,
Halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
Halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
Halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
Halleluja!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Psalm 68 vers 9
God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.
•

Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
'Gij zijt al waar ik op bouw!'

Zegen

Prijst nu Christus in ons lied,
Halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
Halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
Halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
Halleluja!

Liturgie voor de Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 44
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.
Refrein:
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.

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.
(refrein)

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.
(refrein)

• Stil gebed, votum en groet
• Zingen: Psalm 97/ 1-7 oude berijming
God heerst als Opperheer;
dat elk Hem juichend eer'.
Gij, aarde, zee en eiland,
verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
der wolken donkerheid.
Hij vestigt zijnen troon
op heil'ge rijksgeboôn,
vol recht en wijs beleid.

Gods vriend'lijk aangezicht,
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten,
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
verblijdt u steeds in God,
roemt, roemt zijn heiligheid;
zo word' zijn lof verbreid
voor al dit heilgenot.

•

Gebed

• Schriftlezing: Matheus 13/44-52
De schat in de akker en de parel van grote waarde
44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die
iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat
hij heeft, en koopt die akker.
45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt.
46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles
wat hij had, en hij kocht hem.
Het visnet
47 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat
allerlei soorten vissen bijeenbrengt.
48 Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en
verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg.
49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de
slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen,
50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
51 Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.
52 Hij zei tegen hen: Daarom, iedere Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen
onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude
dingen tevoorschijn haalt.
• Zingen: Psalm 119/40-44
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 wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

HEER, ondersteun mij, geef mij vaste
grond,
laat uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond,
bevestig mij, dat mijn verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in 't harte dragen.

• Verkondiging: De schat in de akker
• Zingen: Gezang 392/1-3-4
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: We zullen opstaan
Wij zullen opstaan
en met Hem meegaan
straks als Jezus terugkomt.
Wij zullen opstaan
en met Hem meegaan
als Jezus komt.
Blijf niet treuren,
zit niet bij de pakken neer.
Sikkeneuren
helpt je toch niet meer.
’t Zal gebeuren,
dan komt de Heer, de Heer.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Psalm 146/ 1-3
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.
•

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen

