Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 399
Vader God, ik vraag me af,
hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw vaderhart
al zolang om mij geeft.
Maar nu ben ik uw kind,
nu mag ik wonen in uw huisgezin

en ik zal nooit meer eenzaam zijn,
want, Vader, U bent altijd bij mij.
Heer, ik wil U prijzen. )
Heer, ik wil U prijzen. )2x
Heer, ik wil U prijzen. )
zolang ik leef. )

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 95: 1
1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 101: 1 en 4 DNP
1. Ik zing, HEER, om uw trouw en recht te eren.
Verstandig zal ik in uw dienst regeren
en leven naar uw wil – help mij daarbij.
Komt U bij mij?
4. Voor wie oprecht van hart zijn weg wil lopen
zet ik de deuren van mijn huis wijd open.
Ik wil dat wie mij dient en eer betoont
dicht bij mij woont.
• Schriftlezing: Titus 1
Afzender, geadresseerde, groet

1 Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig
het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in
overeenstemming met de godsvrucht is,
2 in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der
eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord
geopenbaard,
3 door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God,
onze Zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk
geloof:
4 genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus
Christus, onze Zaligmaker.
5 Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat
nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen
heb.
6 Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben,
die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid.
7 Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God,
niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op
oneerlijke winst,
8 maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst,
9 iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is,
zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de
tegensprekers te weerleggen.
De dwaalleraars op Kreta
10 Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral
die van de besnijdenis zijn.
11 Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huis gezinnen in verwarring, door
te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst.
12 Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Kretenzen zijn altijd leugenaars,
kwade beesten, luie buiken.
13 Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in
het geloof,
14en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die
zich van de waarheid afkeren.
15 Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en
ongelovig zijn, is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld.
16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken,
aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt.
•

Zingen: Zingende Gezegend 289: 3 en 4 (wijs: Ps. 119)

Hoelang heb ik de mij geschonken tijd
met open ogen hopeloos verslapen,
hoe vaak ben ik gevlucht in eenzaamheid,
zoals een huurling wegvlucht van de schapen,
een herder die alleen zichzelf nog weidt
en van vermoeidheid valt in eigen wapen.
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt,
ik voel zijn adem strelend langs mij strijken.
Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt
doet gij de lange winter van mij wijken?
Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt,
kan mij de hemel werkelijk bereiken!
• Preektekst: Titus 1: 7a ‘Een opziener moet onberispelijk zijn.’
• Verkondiging: ‘Een onberispelijke papa’
• Zingen: Ps. 33: 7 OB
De grote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar licht,
Het gans gedrag der stervelingen:
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Daar Hij heerst als Koning,
Daar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen,
Zien Zijn Godd'lijk' ogen
Op al 't mensdom neer.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Wilhelmus: 1 en 6 (staande)
1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
•

Zegen

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 160: 1, 4 en 5
1. Nu is het Pasen – Jezus leeft!
4. Geen macht in hemel en op aard
Komt allen, sluit u aan maakt Pasen ongedaan,
die onze dood verslagen heeft:
en wie zich achter Christus schaart
de Heer is opgestaan!
zal vrede binnengaan.
5. Want welke vijand ons bedreigt,
zijn wapen deert ons niet als eens de laatste vijand zwijgt
klinkt nog dit vrolijk lied.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 16: 1 en 3 DNP
1. Schenk mij bescherming God, ik schuil bij U.
U bent mijn meester, niets gaat U te boven.
De namaakgoden van het hier en nu
geven hun dienaars nooit wat ze beloven.
Mijn eerbetoon zullen zij niet meer krijgen.
Ik zal hun slechte naam voortaan verzwijgen.
3. Ik ben zo blij, ik weet mijzelf beschermd.
Wat zou mij ooit nog doodsangst kunnen geven?
HEER, omdat U zich over mij ontfermt
is niet het graf het einddoel van mijn leven:
U zult mij tot de volle glorie leiden.
Royaal mag ik genieten aan uw zijde.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: 1 Johannes 3: 1-10a
Gerechtigheid en broederliefde als kenmerken van het kind van God
3 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God
worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen
zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3 En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de
wetteloosheid.
5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in
Hem niet.
6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft
Hem niet gekend.
7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is
rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is
de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij
kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.
10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen.
• Zingen: Gez. 326: 1 en 3
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

Preektekst: 1 Johannes 3: 8b ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de
werken van de duivel verbreken zou.’
• Verkondiging: ‘Op welke rechtsgrond sta je?’
• Zingen: Gez. 326: 4 en 5
4 Maar wie op 't woord vertrouwen
5 O Gij die wilt ontmoeten
dat uitging uit Gods mond,
wie vragen naar uw wil,
die kunnen veilig bouwen,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist’ ren stil.
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
Geef dat tot U, o Heer,
van dienst aan vreemde machten;
't woord van uw welbehagen
in 't woord herkennen wij
niet ledig wederkeer',
zijn plannen en gedachten.
maar dat het vrucht mag dragen,
Het rijk is ons nabij!
uw grote naam ter eer.
•

Dankgebed

• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Iedereen is anders’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 103: 7 (staande)
Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
•

Zegen

