Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Westra-Venema en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Avondmaalscollecte: Volgende week is de avondmaalscollecte bestemd voor
Zuidoost Afrika. De nood wordt steeds acuter en het dienstenbureau van de
CGK vraagt om hulp van de kerken. Zie hiervoor de flyers op de avondmaalstafel
in de ontmoetingshal of www.cgk.nl -diaconaat-noodhulp-Zuidoost Afrika
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “Mozes’ gezag betwist.”
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
Mededelingen D.V.
Zondag 12 juni: Volgende week zondag hoopt ds. S.P. Roosendaal tijdens beide
diensten voor te gaan. Tijdens deze zondag, 12 juni, is fam. J. Cannegieter het
gastgezin.
Geluid zondag 12 juni: Ochtenddienst: Jeroen Westra. Middagdienst: Jelle de Jonge

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 108: 1 en 2 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.

Ik zal, o HEER, uw wonderdaân,
uw roem den volken doen verstaan;
want uwe goedertierenheid.
is tot de heem'len uitgebreid .
uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' uw grootheid zingen.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 212: 1 en 2
1 De hemel zoekt een woning 2 Wie zingt beeft niets te vrezen,
hier vindt de Heer een huis:
geen duivel en geen dood;
een herberg voor een koning,
al zou ik niet genezen,
oase rond het kruis.
God draagt mij in zijn schoot.
Hier stroomt de levensader
De herder zal ons leiden,
voor ieder, groot en klein,
werpt al uw zorg op Hem!
zijn woord, het levend water,
Hij zal u plaats bereiden hier schenkt Hij brood en wijn.
ginds ligt. Jeruzalem!
• 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?

• Schriftlezing: Genesis 25: 19-34
• Zingen: Ps. 95: 3 NB
Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.

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.

Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
• Verkondiging: ‘Linke soep’
• Zingen: Ps. 25: 2, 5 en 10 NB
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.

Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!
• Onderwijs over het ambt van de diaken
• Zingen: Gez. 427: 2 en 7
2 De Heer moet gij vertrouwen,
7 Maar blijft gij met vertrouwen
begeert gij de uitkomst goed,
naar God zien in de nacht;
op Hem uw hope bouwen,
dan doet Hij u aanschouwen
zal slagen wat gij doet.
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.
aan zijn beloften vast.
• Vragen voor de bevestiging aan broeder Marinus Eelsing
• Bevestiging van Marinus Eelsing tot diaken in onze gemeente
• Gebed en handoplegging
• Zingen: Ps. 134: 3 OB (staande)
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
zijn gunst uit Sion u bestraal'
looft, looft dan aller heren HEER!

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 95: 3(staande)
3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 301: 1, 4 en 5 (wijs: Ps. 24)
Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Ik roep, ik smeek vol ongeduld:
uw komst verwacht ik, meer en meer,
O Geest, als Gij mijn leven vult,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
o overvloed, o milde regen,
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
dan drink ik fris uit uw fontein:
reikhalzend hunkert mijn verlangen.
water des levens, zuiver zegen!
Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 638
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Handelingen 27: 8-15, 21-25, 30-44
• Zingen: Johannes de Heer 7
Als g' in nood gezeten,
en op 't nacht'lijk duister,
geen uitkomst ziet,
volgt het morgenrood.
wil dan nooit vergeten:
Schoon stormen woeden,
God verlaat u niet.
ducht toch geen kwaad;
Vrees toch geen nood!
God zal u behoeden,
's Heren trouw is groot,
uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,

groter dan de Helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.

• Verkondiging: ‘Geloven op een zinkend schip’
• Zingen: Ps. 107: 8, 9 en 11 DNP
8. Zij werden met hun schepen
9. De zee werd voor hun ogen
door golven meegesleurd.
op Gods bevel weer stil.
Gods storm had hen gegrepen;
De hoge golven bogen
het was met hen gebeurd!
eerbiedig voor zijn wil.
Ze riepen tot de HEER
Dank Hem, want Hij is goed;
laat iedereen Hem prijzen.
toen zij wanhopig waren.
Hij luisterde steeds weer
Met wat de HERE doet
wil Hij zijn trouw bewijzen.
en hielp hen uit gevaren.
11. Aanzienlijken ontdoet Hij
van al hun eer en pracht.
Eenvoudigen behoedt Hij;
aan armen geeft hij macht.
De dwaze is ontdaan;
hij zal zich zwijgend schamen.
De wijze neemt dit aan;
hij zal Gods trouw beamen.
• Uitleg bij het doen van openbare belijdenis
• Getuigenis van Joël
• Zingen: Opwekking 461
Mijn Jezus, mijn redder;
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
Heer, er is niemand als U.
veilige toren van kracht;
Laat elk moment,
adem en stem,
al wat ik denk,
al wat ik ben,
vol zijn van uw liefde, Heer.
brengen U voortdurend eer.
Refrein:
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.
•
•
•

Afleggen van de geloofsbelijdenis door Joël Langeler
Gebed en zegen met een persoonlijke Bijbeltekst voor Joël
Zingen: ‘De Heere zegent je’

De Heere zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
•
•
•
•
•

De Heere zegent je
en Hij beschermt je
Hij schijnt Zijn licht over je leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven (2x)

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen in de dienst
Kinderlied: ‘Diep, diep, diep als de zee’
Geloofsbelijdenis zingen we met Gez. 161 (GKV) (staande)

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2
'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3
Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
4
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
•

Zegen

