Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. G. Smid-Draijer en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos.
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zendingscollecte: Volgende week zondag is de tweede collecte bestemd voor de
zending.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “De Geest leert ons Jezus liefhebben”.
Flessenactie: Op 18 mei zullen de leden van de jeugdclubs flessen ophalen.
Heeft u flessen (of een financiële bijdrage) dan kunt u uw naam op de flap-over
in de hal schrijven en komen enkele leden bij u langs om dit op te halen.
Mededelingen D.V.
Zondag 15 mei: Volgende week zondag, 1e Pinksterdag beginnen de diensten op
de normale tijden (09:30u en 14:30u) Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P.
Roosendaal voor te gaan. In middagdienst hoopt ds. G. Huisman voor te gaan
tijdens deze zondag, 15 mei, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 15 mei: Ochtenddienst: Willem Wubs. Middagdienst: Jan van der
Laan
Samenloop voor Hoop: Op 18 en 19 juni wordt de ‘Samenloop voor Hoop’
georganiseerd in Pekela ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. We willen als kerk u
en jou de mogelijkheid geven om bij te dragen aan dit goede doel. Dit kan door papieren
‘kaarsenzakken’ te kopen waarop een boodschap geschreven kan worden of een
tekening gemaakt. Deze zakken worden met zand en een kaars erin langs de
‘Samenloop voor Hoop-route’ gezet, zodat het pad verlicht wordt. Als u bij wilt dragen
aan dit doel, dan kunt u of jij je naam op de intekenlijsten (met daarbij meer informatie)
zetten in de ontmoetingshal om zo’n kaarsenzak te ontvangen (min. gift €5).

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 99: 1, 3 en 4
God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

Niet op bruut geweld
hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt;
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.

Maakt Hem altezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
knielt voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 618
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons
geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.
Refrein:
U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die

gelooft.
Heer, ik geloof…

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 18: 9
Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.
• Schriftlezing: Kolossenzen 1: 24-2:3 en Handelingen 26: 1-8 en 21-29
• Zingen: Ps. 49: 1 en 2 DNP
1. Hoor, mensen, waar je ook ter wereld
2. Ik ben niet bang voor onrecht en geweld
bent.
van profiteurs die bouwen op hun geld.
Of je nu rijk bent of geen weelde kent,
Trots als ze zijn begrijpen ze maar niet
of je nu macht hebt of er niet toe doet:
dat hun fortuin geen eeuwig leven biedt.
let op wat ik ga zeggen, luister goed.
Ze zijn zelfs met hun rijkdom niet in staat
Er drongen wijze woorden tot mij door;
een broer te redden als die sterven gaat.
die leg ik aan de hele mensheid voor.
Niemand kan God voldoende losgeld geven
om te betalen voor een mensenleven.
Wat ik ontdekt heb laat ik aan je horen,
dus spits terwijl ik voor je zing je oren.
• Preekteksten: Handelingen 26: 6 + 23 en Kolossenzen 1: 26 + 27.
En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de
vaderen gedaan is, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de
opstanding van de doden, een licht zou aankondigingen en dit volk en de heidenen.
Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu
geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de
rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de
hoop op de heerlijkheid.
• Verkondiging: ‘De vierde vrucht van Pasen: hoop’
• Zingen: Ps. 87: 1, 3 en 4 DNP
1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
3. De hele wereld zal van Sion horen:
de stad van God, de vesting van de
'De Allerhoogste houdt haar zelf in
HEER.
stand.'
Alleen al van de poorten houdt hij meer
De HEER schrijft bij elk volk met eigen
dan van de pracht en praal van Jakobs
hand:
steden.
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

4. 'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Zingende Gezegend 202: 3, 5 en 7 (wijs: Ps. 87) (staande)
Omringd door wolken is Hij opgevaren,
verhoogd als koning in zijn majesteit,
totdat Hij wederkomt te Zijner tijd
om u zijn koninkrijk te openbaren.
Dichtbij de muur waar nu uw zonen klagen
zal dan een plaats van louter vreugde zijn,
uw kinderen die spelen op het plein,
zullen hun koning op de handen dragen.
Uw koning komt! 0 volken, stroomt nu samen
naar deze stad, die God u heeft bereid.
Jeruzalem, verheug u, wees verblijd,
zing voor uw koning: halleluja, amen!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 265: 1, 3 en 4
Dank U, Heer, voor al wat leeft,
Armen in uw koninkrijk
dank voor alles wat Gij geeft:
zijn reeds U, de koning rijk voedsel, vreugde, overvloed wie zachtmoedig is beërft
Gij zijt overstelpend goed!
land waarin geen kind meer sterft;
Dank U wel voor al wat groeide,
wie hier treurt mag binnentreden,
wind en wolken, licht en lucht,
wie een hart heeft recht en rein
velden vol van groene vrucht,
zal daar zonder zorgen zijn:
dank dat duizend bloemen bloeiden!
eindelijk een land van vrede!
Dank U, Heer, dat wie zo leeft
dankzij Pasen toekomst heeft:
honing, melk in overvloed,
Kanaän wordt meer dan goed!
Vrolijk zingen wij tezamen
wereldwijd het hoogste lied
als uw wil voorgoed geschiedt
juichend: halleluja, amen!
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 428: 1 en 3
1 Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminneswaardig.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30
Zingen: Ps. 56: 3

3 Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.

Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld
en al de tranen, in mijn oog geweld,
bijeengegaard en in uw boek geteld:
alles ligt voor U open.
Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen!
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen.
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen;
De Here is mijn held!
• Verkondiging: ‘Over een zalige zucht’
• Zingen: Gez. 435: 3 en 5
3 Zie ons lijden, Heer, tezamen
met de ganse creatuur;
zie toch, hoe uw erfgenamen
zuchtend uitzien naar het uur,
dat zij 't juk af mogen schudden,
het vernederende juk
der vergeefsheid, ach wij bidden:
breek het stuk, Heer, breek het stuk!

5 Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Zingen: Maak een vrolijk geluid
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 72: 7 en 10 OB (staande)
Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit genâ
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen gâ.
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog;
Hun bloed, hun tranen en hun lijden
Zijn dierbaar in Zijn oog.

Dan zal na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom,
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.

•

Zegen

