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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. H. Meijer-Cannegieter (Prunuslaan 52) en worden weggebracht door fam. E.
Hulzebos
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De diaconie is aanwezig tussen
18:30u en 19:00u.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus gezalfd met nardusolie.”
Mededelingen D.V.
Biddag 8 maart: Aanstaande woensdag is het biddag. Van 13.30u tot 16.00 is er
een kinderprogramma in het gebouw van de kerk. Iedereen tussen de 4 jaar en
10 jaar is van harte welkom. ’s Avonds is er een kerkdienst om 19.30u waar ds.
S.P. Roosendaal hoopt voor te gaan. Gastgezin deze avond is fam. A. Eelsing
(Wedderweg). Het geluid wordt verzorgd door Marcha Braam.
Gemeentevergadering 8 maart: Aansluitend aan de dienst op biddag zal de
jaarlijkse gemeente vergadering worden gehouden in het gebouw van de kerk.
Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
Zondag 12 maart : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. In de morgendienst hoop ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. In
verband met de intrede van ds. G. op ’t Hof in de hervormde gemeente zullen
we als gemeente aanwezig zijn in de middagdienst in de Hervormde kerk te
Nieuwe Pekela. Tijdens deze zondag, 12 maart, is fam. J. Cannegieter het
gastgezin.
Geluid zondag 12 maart : Ochtenddienst: Hielke de Haan
Jaarfeest 2017: Het jaarfeest staat gepland op 11 maart 2017. De avond begint
om 19.00u tot 22.15u. De zaal is open vanaf 18.30u.

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: Gez. 482: 1, 2, 6 en 8
1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2 God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kiest dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 19: 5 NB
Zo blijft Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.

Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

•

Schriftlezing: Genesis 37: 1-11

Jozef en zijn broers
37 Jakob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land
Kanaän.
2 Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk
het kleinvee met zijn broers – hij was een jonge man – met de zonen van Bilha en met
de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over
hen aan zijn vader over.
3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon
van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.
4 Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers, haatten zij
hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken.
5 Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; daarom haatten zij hem nog
meer.
6 Hij zei tegen hen: Luister toch naar deze droom die ik gehad heb.
7 Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden; en zie, mijn schoof stond
op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en
bogen zich voor mijn schoof neer.
8 Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms
over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege
zijn woorden.
9 Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb
weer een droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.
10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei
tegen hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je
moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen?
11 Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.
• Zingen: Ps. 25: 2, 7 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.

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

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!

Preektekst: Genesis 37: 11
‘Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten’
• Verkondiging: ‘Wat doe je met de ongekroonde koning?’
• Zingen: Ps. 72: 2 en 5 DNP
2. Laat onze koning hooggeacht zijn
5. 'Laat onze koning eeuwig leven',
zolang de zon bestaat.
zo bidt men keer op keer.
Moge hij eeuwen aan de macht zijn
Men zal hem goud uit Sheba geven
totdat de maan vergaat.
en zegent hem steeds weer.
Laat hij verkwikkend zijn als regen
Het koren kiemt, zelfs waar tevoren
die dorstig land bevloeit:
geen graan ooit groeien kon;
wie eerlijk leeft ervaart zijn zegen
gerijpt laat het een ruisen horen
terwijl de vrede bloeit.
zoals de Libanon.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 520 (staande)
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn
hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw
licht.
Geef mij uw schild en uw zwaard in de
strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van
kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij
wacht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van
eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Wat baat mij rijkdom of eer van een
mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Psalm 89: 2, 5 en 13 DNP
2. Het loflied op uw werk weerklinkt de hemel door.
Het leger engelen bezingt uw trouw in koor.
Want wie van hen daarboven kan zich met U meten?
Wie kan behalve U ‘Heer van de goden’ heten?
Uw macht is zo bekend bij alle hemelingen
dat zij met diep ontzag uw koningstroon omringen.
5. Gelukkig is het volk dat uw bazuin herkent.
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent.
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen.
U geeft hun nieuwe kracht, U zult hen weer verhogen.
Zij hebben U als schild, aan hen geeft U de zege.
Hun koning hebben zij van U, hun HEER, gekregen.
13. Waar is uw liefde, waar uw goedheid van weleer?
Waar blijft uw trouw die U aan ons beloofd had, HEER?
U weet hoe volken ons met schande overladen,
hoe zij bij elke voetstap uw gezalfde smaden.
Toch zullen wij de HEER voor altijd dank bewijzen
en Hem instemmend met ons ‘amen, amen’ prijzen.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 126 (2X)
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Hebreeën 11:1 – 12:2
Geloofsgetuigen

11 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de
zaken die men niet ziet.
2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.
3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van
God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.
4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij
getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En
door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij
werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij
namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.
6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet
geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de
dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van
zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden
van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.
8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te
gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te
weten waar hij komen zou.
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een
vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen
waren van dezelfde belofte.
10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en
Ontwerper is.
11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een
kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die
het beloofd had.
12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was,
zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand
van de zee, dat niet te tellen is.
13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet
verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben
beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.
14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken.
15 En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren,
zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren.
16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom
schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor
hen een stad gereedgemaakt.
17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak
geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.

18 Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij
overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken.
19 En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.
20 Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot
toekomstige dingen.
21 Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en
hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf.
22 Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de
Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente.
23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn
ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren
niet bevreesd voor het bevel van de koning.
24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van
de dochter van de farao genoemd te worden.
25 Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor
een ogenblik het genot van de zonde te hebben.
26 Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte,
want hij had het loon voor ogen.
27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van
de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.
28 Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed,
opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.
29 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de
Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.
30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe
omringd waren geweest.
31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat
zij de verkenners met vrede had ontvangen.
32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over
Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten.
33 Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk
gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.
34 Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard
ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de
oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.
35 Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar
anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een
betere opstanding verkrijgen zouden.
36 En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en
gevangenis.

37 Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter
dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden
gebrek, werden verdrukt en mishandeld.
38 De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven
op bergen, in grotten en in holen in de aarde.
39 En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God
gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen,
40 daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot
de volmaaktheid zouden komen.
Met volharding lopen
12 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden,
afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met
volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.
Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en
de schande veracht en zit nu aan de rechter hand van de troon van God.
• Zingen: Psalm 105: 1 en 2 LvdK
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

• Verkondiging: Het grote verhaal van de Bijbel
• Zingen: Gezang 442: 1, 2 en 4 LvdK
1 Jezus, ga ons voor
2 Valt de weg ons lang,
deze wereld door,
zijn wij klein en bang,
en U volgend op uw schreden
sterk ons, Heer, om zonder klagen
gaan wij moedig met U mede.
achter U ons kruis te dragen.
Leid ons aan uw hand
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
naar het vaderland.
4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Ho stop! Sta eens even stil…’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Johannes de Heer 150 (staande)
Welk een vriend is onze Jezus,
Leidt de weg soms door verzoeking,
die in onze plaats wil staan!
dat ons hart in 't strijduur beeft,
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
gaan wij dan met al ons strijden
altijd vrij tot God mag gaan.
tot Hem die verlossing geeft.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dikwijls drukt ons zonde neer
dan Hij, die ons lijden draagt?
juist omdat wij 't al niet brengen
Jezus biedt ons aan genezing;
in 't gebed tot onze Heer.
Hij alleen is 't , die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
•

Zegen

