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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. A. Wubs 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: Vandaag is het weer de laatste zondag van de maand.
Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de
gebouwen.
Evangelisatie: Volgende week zal de tweede collecte bestemd zijn voor de
evangelisatie.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus wordt gearresteerd.”
Kopij ‘Het Kompas’: De uiterste inleverdatum voor het kompas is 3 April de
daarop volgende Kompas is met afsluitzondag houd u daar rekening mee met
de roosters. Mailadres: kompascgkpekela@gmail.com
Mededelingen D.V.
Zondag 02 april : 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, 2 apri, is fam. W. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 2 april : Ochtenddienst: Marcel Braam. Middagdienst: Harm
Meijer
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: Zingende Gezegend 17: 1, 3 en 5 (wijs: Gez. 231)
Geloofd zijt Gij, God onze Heer,
Maar wat zou U van onze kant
in eeuwigheid geprezen!
aan gaven zijn te geven?
U is de majesteit, de eer,
Wij schenken U wat uit uw hand
hoog in uw roem gerezen;
ons eerder was gegeven;
want al wat in de hemel woont
wijzelf zijn gast en vreemdeling;
en al wat leeft op aarde
de dagen, de geslachten,
behoort aan U, die hoog gekroond
een schaduw die weer verderging,
het koningschap aanvaardde.
waarvan wij niets verwachten.
O God van vader Abraham
en God van al zijn zonen,
wij bidden U: laat vuur en vlam;
uw Geest onder ons wonen;
dan zullen wij in eeuwigheid
U dienen in uw woning
en U volkomen toegewijd
lofzingen - onze koning.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Johannes de Heer 925: 1 en 3
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.
En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
Zingen: Ps. 119: 18 NB

Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit
voor koningen en allen die regeren
spreken van uw onwankelbaar besluit,
roemen de wijze lering van den Here.
Ik strek mijn hand naar uw geboden uit,
die heb ik lief en die zal ik begeren.
• Schriftlezing: Genesis 40: 1-8, 20-23; 41: 8-16 en 37-46
De schenker en de bakker dromen
40 Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de
bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte,
2 zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenkers
en het hoofd van de bakkers.
3 Hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de
gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangenzat.
4 En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen; zij zaten
geruime tijd in hechtenis.
5 En in één nacht hadden zij beiden een droom, ieder zijn eigen droom met zijn eigen
betekenis: de schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die
in de gevangenis gevangenzaten.
6 Toen Jozef 's morgens bij hen kwam, keek hij hen aan, en zie, zij waren
terneergeslagen.
7 Hij vroeg aan de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn heer in
hechtenis zaten: Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig?
8 Ze zeiden tegen hem: We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan
uitleggen. Jozef zei tegen hen: Is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij.
20 Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn
dienaren een maaltijd aanrichtte, en hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd
van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren.
21 Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de
beker weer in de hand van de farao mocht geven.
22 Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had.
23 Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem.
8 En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde boden
en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen, en de farao vertelde hun zijn
droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen.
9 Toen zei het hoofd van de schenkers tegen de farao: Vandaag moet ik mijn zonden in
herinnering brengen.
10 De farao was indertijd erg kwaad op zijn dienaren en liet mij in hechtenis nemen in

het huis van het hoofd van de lijfwacht, mij en het hoofd van de bakkers.
11 In dezelfde nacht hadden wij allebei een droom, ik en hij; wij hadden elk onze eigen
droom met zijn eigen betekenis.
12 En er was daar een Hebreeuwse jongen bij ons, een slaaf van het hoofd van de
lijfwacht. Wij vertelden ze aan hem, en hij legde onze dromen aan ons uit; aan ieder van
ons legde hij zijn eigen droom uit.
13 En zoals hij ze ons uitlegde, zo is het gebeurd: mij heeft de farao in mijn ambt
hersteld en hem heeft hij opgehangen.
14 Toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. Zij haalden hem snel uit de kerker;
men schoor hem, verwisselde zijn kleren, en hij kwam bij de farao.
15 De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad, en er is niemand die hem kan
uitleggen, maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt
uitleggen.
16 Jozef antwoordde de farao: Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het
welzijn van farao dient.
Jozef wordt onderkoning
37 Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn
dienaren.
38 Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als
deze man, in wie de Geest van God is?
39 Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is
er niemand zo verstandig en wijs als u.
40 U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen; alleen wat
de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben dan u.
41 Verder zei de farao tegen Jozef: Zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte.
42 Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij liet hem
kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals.
43 Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en ze riepen voor hem uit: Kniel!
Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte.
44 De farao zei tegen Jozef: Ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het
land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen.
45 De farao gaf Jozef de naam Zafnath Paäneah en gaf hem Asnath, de dochter van
Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door.
46 En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst
trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door.

•

Zingen: Ps. 105: 7 en 8 NB

Egypte 's koning, die bespeurde
dat al wat Jozef zei gebeurde,
bevrijdde hem, gaf heel zijn land
en heel zijn huis hem in de hand.
Rijksgroten zelfs vereerden hem,
en oudsten hoorden naar zijn stem.

Zo kwamen Jakob en zijn zonen
als gasten in Egypte wonen.
God gaf hun bloei in 't vreemde land,
zij namen bijna d' overhand.
Doch niemand vreesde voor hun macht,
zolang men nog aan Jozef dacht.

• Preektekst: Genesis 41: 15 en 16
• Verkondiging: ‘Ik zal je uit de droom helpen’
• Zingen: Gez. 435: 1 en 5
1 O verbreker aller banden,
5 Duur hebt Gij uw volk verworven
Gij die ons vertrouwen zijt,
en alleen van U zijn wij.
bij wie schade zelfs en schande
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
hemel wordt en heerlijkheid,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
tuchtig Adams trotse zonen
O, uw heil zal spoedig komen,
in hun eigenzinnigheid,
Gij laat ons niet ledig staan:
tot Ge uw aangezicht zult tonen
schoner dan de schoonste dromen
en hen uit de kerker leidt.
breekt de dag der vrijheid aan.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 569 (staande)
Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag,

o Heer regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 400
Liefde was het, onuitputtelijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 32: 1 en 3 NB
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aanheil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.
Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: 1 Timotheüs 2: 1-8
De voorbede
2 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en
dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,
2 voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen

leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.
3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,
4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus.
6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God
bestemde tijd.
7 Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik
lieg niet), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid.
8 Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen,
zonder toorn en meningsverschil.
• Zingen: Zingende Gezegend 110: 1 en 2 (Gez. 141)
Die waarlijk mens geworden zijt,
Die waarlijk mens geworden zijt
om onder ons te wonen
om kind aan huis te wezen
en alle volken, wereldwijd,
bij wie hier schrijnend onrecht lijdt
uw tederheid te tonen en altijd pijn moet vrezen verbazingwekkend, zo dichtbij
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
ons lijden zult Gij lonen.
de wereld zal genezen!
• Verkondiging: de Middelaar
• Zingen: Gez. 446: 1, 3 en 6
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee
Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.

‘t Is net zo diep, diep,
diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 48: 9 (staande)
9 U is en worde toegebracht
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,
U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
•

Zegen

