Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. H. Haaijer-Lutjeboer en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de 2e collecte
is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Noodhulp ZO Afrika: Volgende week is de 1e collecte voor kerk en de 2e voor
noodhulp zuidoost Afrika. Voor meer info zie de folder of www.cgk.nl diaconaat - zuidoost Afrika
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.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “Jezus gevangen genomen”.
Kopij ‘Kompas’: De uiterste inleverdatum voor het kopij van ‘Het kompas’ is 14
maart. U kunt uw bijdrage mailen naar kompascgkpekela@gmail.com.
Mededelingen D.V.
Biddag 9 maart: Aanstaande woensdag is het biddag. De avonddienst zal
beginnen om 19.30u. Ds. S.P. Roosendaal hoopt deze dienst te leiden. Op
biddag zullen de bloemen, als groet van de gemeente, naar zr. G. Draijer en
worden weggebracht door fam. E. Hulzebos. Tijdens de biddagdienst is fam. H.
Raveling (jr.) gastgezin.
Kindermiddag zondagsschool: Op woensdagmiddag 9 maart organiseert de
zondagsschool een kindermiddag met als thema: “Klein zaad en een grote
oogst.” De middag begint om 13.30u en duurt tot 16.00u. Zit je in groep 1 t/m 6
dan ben je van harte welkom!
Zondag 13 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal
voor te gaan. De ochtenddienst zal in het teken staan van het afscheid van Mans
Raveling. Tijdens deze zondag, 13 maart, is fam. M. Eelsing het gastgezin.
Voorjaarsschoonmaak/klus dag: Op 19 maart, het weekend voor Pasen, willen we net
als vorig jaar een voorjaarsschoonmaak/klus dag organiseren. Allerlei
schoonmaakklusjes en andere karweitjes in en rondom de kerk worden gezamenlijk
opgepakt. Erg belangrijk voor het gemeenteleven! Schrijf de datum vast in uw agenda!
Meer informatie volgt.

Liturgie voor de morgendienst van zondag 6-3-2016

• Welkom en mededelingen
• Voorzang: Psalm 138: 1 en 3 Nieuwe Berijming
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
Dan zingen zij, in God verblijd,
in eerbied kniel ik voor U neder.
aan Hem gewijd, van 's Heeren wegen.
Ja, in de tegenwoordigheid
Groot is des Heeren heerlijkheid,
der goden wijd ik U mijn beden.
zijn majesteit ten top gestegen.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
op hen het oog die needrig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
Gij zult, o Heere, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
de eigenwaan van trotse zielen.
• Stil gebed en Groet van God
• Zingen: Zingende gezegend 213: 1 en 3
• (Melodie: Psalm 84)
voor wie met olie en met wijn
Een huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
pijnlijke wonden liet verbinden,
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een huis, waarin men smarten deelt,
een toevluchtsoord in de woestijn
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
• Gods wil voor ons leven
• Zingen: Psalm 27: 7 Oude Berijming
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER', godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER'.
• Gebed
• Lezen uit de Bijbel: Schriftlezing: Markus 2: 1-12
• Zingen: Psalm 116: 1 en 2 DNP
Ik hou van God, Hij luistert naar mijn stem. Ik was verlamd door angst en door
Mijn smeekgebed komt Hem meteen ter
verdriet.
ore.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Als ik om hulp roep wil Hij mij verhoren,
Ik kon niet anders dan in doodsnood
daarom bid ik mijn leven lang tot Hem.
smeken:
‘Verlos mijn ziel, HEER, en vergeet mij niet.’
• Preeklezing:
• Thema: Zonder Jezus kan ik niet bestaan!
• Tekst: vers 9 tot 11:
Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te
zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon
des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven; Ik zeg u: Stap op, neem uw
ligmat op en ga naar uw huis.
Zingen: Gezang 446 LvK: 1, 3 en 4
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

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

Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

• Dankgebed
• Inzameling van gaven
• Slotlied: Opwekking 461: Mijn Jezus, mijn redder
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.
Zegen van God

Liturgie middagdienst: ds. A.C. van der Wekken, 16.30 uur
• Welkom
• Zingen: Gezang 189: 1, 2, 3 en 4 (Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis)
1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
en Hij hangt er mijnentwegen,
Zoon des Vaders,
mij ten zegen.
waar is toch uw almacht thans,
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
waar uw goddelijke glans?
en zijn sterven zaligt mij.
3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

• Stil gebed
• Votum / groet
• Zingen: Opwekking 400 (Liefde was, onuitputt’lijk)
Liefde was het, onuitputtelijk,
Rijd als Heerser door de velden,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Jezus in Uw grote kracht.
Toen de Levensvorst op aarde
Niets, niets kan U tegenhouden,
tot ons heil zijn bloed vergoot.
zelfs de hel niet met haar macht.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
God geeft vreugd' en dankensstof.
zinkt de vijand weg in 't niet.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
Heel de schepping, Heer, zal beven,
in de hemel Zijnen lof.
als zij U, haar Koning, ziet.
• Gebed om Gods Geest
• Schriftlezing: Mattheus 27: 45 – 54
• Zingen: Psalm 88: 1 en 2 NB
Heer, die mijn heil, mijn helper zijt,
des daags roep ik om mededogen,
des nachts leg ik mij voor uw ogen.
Hoor naar mijn stem die tot U schreit.
Laat mijn gebed voor U verschijnen
en niet in duisternis verdwijnen.
•
•

Tekstafkondiging: Mattheus 27: 46
Zingen: Psalm 22: 1, 3 en 4 NB

Want alles keert zich tegen mij.
Ik zwerf al door de vale streken,
waar 't leven bijna is geweken.
Men zegt: "Het is met hem voorbij,
weldra zal hij ten grave dalen".
Ik ben een man wiens krachten falen.

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.
3
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen",
zo klinkt hun spot.
4
Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot,
mij hebt geroepen uit de moederschoot,
mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood,
voor kwaad beveiligd,
Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd.
Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader,
blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert
helpt mij niet een.
• Verkondiging: Van God verlaten
• Zingen: Gezang 429: 1 en 3 (Wie maar de goede God laat zorgen)
1 Wie maar de goede God laat zorgen
3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
is bij Hem veilig en geborgen,
't Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar:
wanneer gij daarop biddend wacht.
wie op de hoge God vertrouwt,
En wie gelovig op Hem ziet,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
•
•
•
•
•

Dankgebed
Collecte
Kinderen komen in de dienst
Kinderlied
We belijden ons geloof

• Zingen: JdH 836: 1 en 3 (Op die heuvel daar ginds…)
Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
Refrein:
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.
Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.
Refrein.
•

Zegen

