Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. R. Cannegieter
Gastgezin fam. R. Cannegieter
Geluid: Karin de Jonge
Geluid: Marcel Braam
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Gerlies Meijer
Geeke Wijsbeek
Geertje Smid
Jantine Veldkamp
Nicole Volders
Kora Davids
Janique Lemmen
Evelien de Boer
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
fam. Raveling (sr.) en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig
tussen 18:30u en 19:00u.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
Inzameling van de gaven zending: Volgende week zondag is de 2e collecte
bestemd voor de zending.
Canon van de Chr. Geref. Kerken: Een jubileumboek over die periode van 125
jaar kerkelijk leven. Voor een speciale intekenprijs van 10 euro kunt u intekenen
op de bestellijst in de hal van de kerk.
Schutsemarkt: Zaterdag 10 juni zullen de kerkdeuren tijdens de Schutsemarkt
open zijn, hiervoor zoeken we vrijwilligers die willen helpen met koffie/thee
schenken, maar ook om met bezoekers in gesprek te gaan, wil je hier aan
meewerken schrijf dan je naam op de lijst die in de ontmoetingshal ligt, ook als
je een cake wil bakken graag je naam op de lijst invullen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “De opdracht van Titus.”. Volgende week (1e Pinksterdag) zal er
geen zondagsschool zijn.
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.
Vrijdag 2 juni: Komende vrijdag zal de huwelijksbevestiging plaatsvinden van
Hielke de Haan en Karin de Jonge. De dienst begint om 18.45u. Voorganger is
ds. S.P. Roosendaal. Geluid: Willem Wubs.
Zondag 4 juni: 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, 4 juni, is fam. S. Hillenga het gastgezin.
Geluid zondag 4 juni : Ochtenddienst: Jelle de Jonge. Middagdienst: Joël
Langeler
Gebedsuur 1 juni: Op 1 juni 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 voor je gebedspunt.
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: Opwekking 181
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog,

maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God
kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert’

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 216: 1, 2 en 5 (Wijs: Gez. 290)
God lof! Wij zijn genodigd tot
Wie oren heeft, die hore wat
het vieren van een feest,
God zijn gemeente zegt,
bemoedigd door de groet van God,
hoe Hij de Schrift ons als een schat
geroepen door de Geest.
ontsluit en openlegt.
Wie zou dan niet God loven waar
Hijzelf zijn volk ontmoet,
voortdurend bidden met elkaar
om licht dat leven doet?
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit 1 Timotheüs 3: 1-10
3 Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van
opziener, begeert hij een voortreffelijk werk.
2 Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen,
eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen,
3 niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar
welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht.
4 Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in
alle waardigheid.
5 Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij
voor de gemeente van God zorg dragen?

6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het
oordeel van de duivel valt.
7 Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in
opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt.
8 De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot
zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst,
9 en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten.
10 Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk
zijn.
• Zingen: Ps. 19: 3 DNP
3. Zijn wet ons toevertrouwd
is kostbaarder dan goud
van hoge kwaliteit.
De voorschriften van God
verschaffen meer genot
dan honing vers bereid.
Maar, HEER, wie zondigt niet?
Wie doet U nooit verdriet,
wie kan zichzelf doorgronden?
Ik faal zolang ik leef.
Zuiver mijn hart, vergeef
mij mijn verborgen zonden.
• Schriftlezing: Exodus 28: 26-30
26 U moet nog twee gouden ringen maken en ze bevestigen aan de beide andere
uiteinden van de borsttas, op de zoom ervan, die aan de kant van de efod, aan de
binnenkant ligt.
27 Daarna moet u nogmaals twee gouden ringen maken en ze vastmaken aan de beide
schouderstukken van de efod, van onderen af, aan de voorkant, dicht bij zijn verbinding,
boven op de kunstige band van de efod.
28 Men moet verder de borsttas met zijn eigen ringen aan de ringen van de efod
vastbinden met een blauw purperen koord, zodat hij boven de kunstige band van de
efod vastzit en de borsttas niet van de efod kan losraken.
29 Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing, op
zijn hart dragen, als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis
voor het aangezicht van de HEERE.
30 En u moet in de borsttas van de beslissing de urim en de tummim doen, zodat die op
het hart van Aäron zijn, als hij binnenkomt voor het aangezicht van de HEERE. Zo zal
Aäron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het
aangezicht van de HEERE.

• Handelingen 1: 15-26
Matthias tot apostel gekozen in de plaats van Judas
15 En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk een
menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak:
16 Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij
monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen
die Jezus gevangennamen;
17 want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen.
18 Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en
nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn
ingewanden naar buiten.
19 En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in
hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen: bloedakker.
20 Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: Laat zijn woonplaats woest
worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En: Laat een ander zijn ambt als
opziener nemen.
21 Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel
de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging,
22 te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons
opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding.
23 En zij stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd,
en Matthias.
24 En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er
een aan, die U uitgekozen hebt
25 om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas
afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan.
26 En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van
allen aan de elf apostelen toegevoegd.
• Zingen: Ps. 74: 11 en 13 NB
O Heer, die zo uw koningsmacht
betoont,
wil eind'lijk toch uw naam, uw eer
gedenken.
Zie hoe een volk van dwazen U durft
krenken
en hoe de vijand openlijk U hoont.
•
•
•

Aanschouw, o Heer, en denk aan uw
verbond,
nu zij in 't duister hun geweld beramen.
Wil in hun nood de armen niet
beschamen.
Geef ons uw naam, uw lied weer in de
mond.

Preektekst: Handelingen 1: 24-26
Verkondiging: ‘Sluit de gelederen vóór het Pinksterfeest’
Zingen: Opwekking 378

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
• Onderwijs over de ambten van ouderling en diakenen
• Zingen: Ps. 108: 1 OB
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
• Vragen aan Remco Cannegieter, Harrie Raveling en Erik van der Laan
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 57 (staande)

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Refr. Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, O Heer.

2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
•

Zegen

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, O Heer!

Liturgie middagdienst
• Lied Psalm 98: 1 en 2 DNP
1. Zing een nieuw lied om God te eren,
die grote daden heeft verricht.
Zijn sterke arm bleek niet te keren.
Zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen
dat Hij het is die redding geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
Laat heel de schepping eer bewijzen.
Zeeën en bergen, jubel luid.
Hij komt om alles recht te zetten.
Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
Dan buigen volken voor zijn wetten;
dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.

• Stil gebed
• Afhankelijkheidsbetuiging en groet
• Zingen Johannes de Heer 722
1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het Hemels loflied
al verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
en prijs Hem in all’ eeuwighéén,
die ’t heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ‘t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon;
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
’t klink over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
• Gebed
• Schriftlezing Marcus 16: 9-20 HSV
Drie verschijningen
9 En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week,
verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.
10 Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en
huilden.
11 En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet.

12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij
wandelden en naar het veld gingen.
13 Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.
14 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun
ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien
hadden nadat Hij opgewekt was.
15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen.
16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd
zal hebben, zal verdoemd worden.
17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij
demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;
18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist
niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
19 De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft
Zich gezet aan de rechter hand van God,
20 maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde
het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.
• Zingen Psalm 145: 1 NB
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
• Verkondiging Er wordt geregeerd
• Zingen Psalm 103: 4 en 8 DNP
4. Gods goedheid gaat het hemelblauw te
boven
voor wie Hem dienen en in Hem geloven.
Veel verder dan wij mensen kunnen gaan
van oost naar west, verwijdert Hij de
zonden.
Door niemand worden ze teruggevonden;
zelfs niet door God: Hij denkt er nooit meer
aan.

8. Vanuit de hemel zal de HEER regeren.
Ga daarom, engelen, je koning eren.
Kom, hemelboden, buig je voor Hem neer.
Prijs Hem, elk schepsel, waar je ook mag
wezen.
Zijn majesteit wordt nooit genoeg
geprezen.
Prijs Hem, mijn ziel, verheerlijk deze HEER.

• Dankgebed en voorbede
• Inzameling van gaven (Kinderen komen terug na de collecte)
• Zingen Kinderlied
• Wij belijden ons geloof (staande)
• Zingen Opwekking 181
Majesteit,
maak eeuwig groot
groot is zijn majesteit;
de naam van Jezus.
lof zij Jezus
Volk van God
en glorie, hulde en eer.
kom en breng lof
Majesteit,
aan Jezus, de Koning.
God, die de zijnen leidt.
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon
dwars door de dood
werd Hij verhoogd,
zijn heerschappij.
Dus verhoog,
Jezus regeert’
•

Zegen

