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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. B. Eelsing 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.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Mozes vlucht naar Midjan.”
Bijdrage clubkamp: Woensdag 10 mei komen de kinderen van de clubs tussen
19.00 en 20.30 langs voor de boodschappen bestemd voor het clubweekend.
Mocht u nog niets op de inschrijflijsten in de hal hebben geschreven, en wilt u
alsnog een bijdrage doen? Vandaag kunt u dit nog doen. Dank voor uw bijdrage!
Inpakactie: Op 8 en 9 mei is er weer een inpakactie in Winschoten. Alle hulp is
welkom, vele handen maken licht werk.
Mededelingen D.V.
Zondag 14 mei: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en om
14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De
middagdienst zal geleid worden door ds. W.C. van Slooten. Tijdens deze zondag,
14 mei, is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het gastgezin.
Geluid zondag 30 april : Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Jan van
der Laan
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 zondagochtend 07-05-2017
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gezang 328: 1 en 3 (LVK) – Here Jezus, om Uw woord
1 Here Jezus, om uw woord
3 O Gij glans der heerlijkheid,
zijn wij hier bijeengekomen.
licht uit licht, uit God geboren,
Laat in 't hart dat naar U hoort
maak ons voor uw heil bereid,
uw genade binnenstromen.
open hart en mond en oren,
Heilig ons, dat wij U geven
dat ons bidden en ons zingen
hart en ziel en heel ons leven.
tot de hemel door mag dringen.
• Stil gebed
• Votum en Groet
• Zingen: Psalm 36: 2 (DNP) – Uw liefde raakt het hemelblauw
2. Uw liefde raakt het hemelblauw.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Hier in uw huis genieten wij
Geen mens kan U doorgronden.
van wat U ons wilt geven.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U, bron, schenkt aan wie dorstig is
U zorgt voor alles wat U schiep;
het levend water, helder, fris.
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw licht verlicht ons leven.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Zingende Gezegend 218: 2 en 4 – Komend uit een nacht van zonden
2. Komend uit een nacht van zonden
4. Laat Uw liefde ons bestralen,
staan wij voor U, groot en klein,
laat het licht zijn om ons heen;
en belijden onomwonden:
Gij vergeeft wel duizend malen
schuldig zijn wij en onrein.
onze zonden, één voor één.
Ach, wij vonden zoveel zonden
Als wij falen, weer verdwalen
Dat zij niet te tellen zijn
schijnt Uw licht, Uw licht alleen!
• Schriftlezing: Marcus 9:2-13
De verheerlijking
2 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht
hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante
veranderd.
3 En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op
aarde ze kan maken.
4 En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus.
5 En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten
wij drie tenten maken, voor U één en voor Mozes één en voor Elia één.

6 Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd.
7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei:
Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!
8 En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus
alleen.
9 En toen zij van de berg afdaalden, gebood Hij hun dat zij niemand vertellen zouden
wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan.
10 En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de
doden opstaan.
11 En zij vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?
12 En Hij antwoordde hun: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen; en het zal
geschieden zoals geschreven is over de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en
veracht worden.
13 Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is en ze hebben met hem gedaan alles wat ze
wilden, zoals over hem geschreven staat.
• Zingen: Psalm 99: 6 en 8 (NB) – In een dichte wolk
In een dicht wolk
Maakt Hem nu tezaam
sprak Hij tot zijn volk.
groot, verheft zijn naam.
Wat Hij metterdaad
Buigt u voor Hem neer,
openbaarde, staat
Hij is onze Heer,
in hun hart gegrift
die met macht gekroond
als zijn heilig schrift.
op de Sion troont.
't Woord, door God gegeven,
Houdt Hem hoog in ere!
is voor hen het leven.
Heilig is de Here.
• Verkondiging: ‘Een hemelse terechtwijzing’
• Zingen: Gezang 436: 1, 2 en 5 (LVK) – Jezus neemt de zondaars aan
1 Jezus neemt de zondaars aan
2 Hoop op Hem, heft op uw hoofd,
roept dit troostwoord toe aan allen,
want Hij houdt, dat staat geschreven
die verdwaald van Hem vandaan
wat Hij aan ons heeft beloofd.
in het donker struiklen, vallen.
Hij zal ons het leven geven,
Hij leert hun zijn wegen gaan,
't paradijs doen binnengaan,
Jezus neemt de zondaars aan.
Jezus neemt de zondaars aan.
5 Dit vertroost mij, geeft mij moed,
zijn mijn zonden als scharlaken,
Hij zal door zijn kostbaar bloed
wit als sneeuw mijn leven maken.
Hij zal mij terzijde staan,
Jezus neemt de zondaars aan.

•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 128: 1 en 3 (NB) – Welzalig is een ieder, die God van harte
vreest
Welzalig is een ieder, die God van harte vreest
en Hem als zijn gebieder gehoorzaamt allermeest.
Verheug u, gij zult etende arbeid uwer hand.
Gelukkig zult gij heten, u deert geen tegenstand.
Het goede zult g' aanschouwen van Gods verkoren stad,
en wat Hij in zijn trouwe u nog beschoren had;
uw toekomst onbestreden, heil voor uw nageslacht,
ja, algemene vrede aan Israël toegedacht.
•

Zegen

Liturgie zondagmiddag 7-5-2017
• Welkom en mededelingen
• Zingen Opwekking 765 – Uw vrede vult dit huis
Uw vrede vult dit huis;
Verwelkomd en vernieuwd;
een glimp van heerlijkheid
één gemaakt met U,
daalt in onze harten neer.
door het kruis dat ons verzoent.
Vader, kom, omarm -2xHet hemelkoor verstilt,
wie naar U verlangt.
als uw zachte stem
Uw Geest daalt op ons leven neer.
over onze levens zingt.
En uw liefdeslied
Uw genadelied
vervult ons met aanbidding.
vervult ons nu met dankbaarheid.
Uw Geest getuigt in ons.
Uw Geest getuigt in ons.
-Refrein-Refrein-RefreinWij zingen: Abba, Vader,
U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters
en uw liefde laat ons nooit meer los.
Abba, Vader,
U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters -2xen uw liefde laat ons nooit meer los.
• Stil gebed
• Votum en Groet
• Zingen Opwekking 502 – Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
In de schuilplaats van de Allerhoogste
in uw nabijheid wil 'k zijn.
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
Uw schaduw beschermt mij,
U maakt mij heilig en rein.
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
• Gebed
• Schriftlezing Marcus 9:14-29
De maanzieke jongen
14 En toen Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen heen
en enige Schriftgeleerden, die met hen aan het redetwisten waren.
15 En meteen toen heel de menigte Hem zag, waren zij ontdaan, en zij snelden naar
Hem toe en begroetten Hem.

16 En Hij vroeg aan de Schriftgeleerden: Waarom redetwist u met hen?
17 En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon, die een geest
heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht.
18 En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim staat
hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen Uw
discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet.
19 En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn?
Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij.
20 En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen
stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond.
21 En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van
jongs af aan.
22 En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te
brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en
help ons.
23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn
ongeloof te hulp.
25 En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en
zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel
u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug!
26 En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd
als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was.
27 En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op.
28 En toen Hij in huis gegaan was, en zij alleen waren, vroegen Zijn discipelen Hem:
Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?
29 En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en
vasten.
• Zingen Opwekking 464 – Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van God,
Wees stil, want de heerlijkheid van God
want heilig is de Heer.
omgeeft ons in dit uur.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
Wij staan nu op heilige grond,
en kniel nu voor Hem neer;
waar Hij verschijnt met vuur;
die zelf geen zonde kent
een eeuwigdurend licht
en ons genade schenkt.
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Wees stil, want de heerlijkheid van God
want heilig is de Heer.
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
• Verkondiging ‘Een les in geloven’
• Zingen Opwekking 575 – Jezus alleen
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

• Dankgebed
• Collecte
• Zingen Opwekking 580 – Ik ben zo dankbaar Heer
Jezus, Hij kwam
Hij gaf aan mij
om ons leven te geven,
het eeuwige leven
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij.
Refrein:
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil’ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.
Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
Want Hij is niet lang

in het graf gebleven.
De dood kon onmoog’lijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping
roept zijn naam.

(Refrein)
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Opwekking 710 – Zegen mij
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor
mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
•

Zegen

