Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. J. Rozema
Gastgezin fam. N. Davids
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Joël Langeler
Geluid: Dennis Westra
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Grean Jonker
Marcha Braam
Anka Koerts
Dian de Jonge
Marcel Braam
Anja de Boer
Annelies Raveling
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Jonker-van der Heide en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen
Avondmaalscollecte: De avondmaalscollecte is bestemd voor Noodhulp Oost
Afrika.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus wordt gekruisigd
Mededelingen D.V.
Goede Vrijdag 14 april: De dienst op Goede Vrijdag zal beginnen om 19.30 uur.
Ds. S.P. Roosendaal hoopt tijdens deze dienst voor te gaan. Fam. M. Eelsing is
het gastgezin en het geluid wordt gedaan door Marcel Braam
Zondag 16 april : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. In
de middagdienst hoopt ds. J. Oosterbroek voor te gaan. Tijdens deze zondag, 16
april, is fam. H. Raveling (jr) het gastgezin.
Geluid zondag 16 april : Ochtenddienst: Mark Davids. Middagdienst: Koert
Davids
Ouderenmiddag: Op woensdag 12 april wordt er weer een ouderenmiddag
georganiseerd. De middag begint om 15.00u. Het thema van deze middag is:
“Pasen”. Aansluitend zal er een broodmaaltijd gehouden worden.
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 morgendienst (viering heilig avondmaal)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 226
1 Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.
Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
2 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein.

3 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.
Refrein.

4 Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 142: 1 en 2 (wijs: Ps. 26)
Blijft hier en waakt met Mij!
Blijft hier en waakt met Mij!
Nu is de dood nabij,
O, ging aan Mij voorbij
nooit was Ik zo bedroefd en bang,
de beker die Ik drinken moet!
Blijft wakker om te bidden
Maar als Gij wilt, mijn Vader,
totdat ik in uw midden
treed Ik gewillig nader,
straks wederkom, het duurt niet lang.
dan smaakt het allerzuurste zoet.
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 44: 1-13 en 45: 1-8

Jozef beproeft zijn broers
44 Hij gebood degene die over zijn huis ging: Vul de zakken van deze mannen met
voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, en stop ieders geld boven in zijn zak.
2 En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste leggen, samen
met het geld voor zijn koren. Hij handelde in overeenstemming met de woorden van
Jozef, die hij gesproken had.
3 's Morgens, toen het licht werd, liet men de mannen gaan, hen en hun ezels.
4 Zij waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen, toen Jozef tegen hem die over
zijn huis ging, zei: Sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u
tegen hen zeggen: Waarom hebt u kwaad voor goed vergolden?
5 Is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan
waarnemen? U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt.
6 En hij haalde hen in en sprak deze woorden tot hen.
7 Zij zeiden tegen hem: Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Er is geen sprake
van dat uw dienaren zoiets zouden doen!
8 Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaän
naar u teruggebracht! Waarom zouden wij dan zilver of goud stelen uit het huis van uw
heer?
9 Degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven; bovendien
zullen wij dan zelf slaven van mijn heer worden.
10 Daarop zei hij: Welnu dan, overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij
wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl ú onschuldig zult zijn.
11 Zij haastten zich en ieder zette zijn zak op de grond, en ieder opende zijn zak.
12 En hij doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste; en de beker
werd gevonden in de zak van Benjamin.
13 Toen scheurden zij hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en zij keerden
terug naar de stad.
Jozef maakt zich bekend
45 Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep:
Laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn
broers bekendmaakte.
2 Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden.
3 Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren
niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem
overmand.
4 Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei
hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben.
5 Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie
mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot
behoud van jullie leven.
6 Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er

komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn.
7 God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen
op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden.
8 Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij
aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over
heel het land Egypte.
Zingen: Ps. 51: 1 en 5 DNP
1. Heb medelijden God! Ik roep U aan
omdat uw hart gevuld is met genade.
Wis alle zonden weg, omdat mijn daden
mij als een grote last voor ogen staan.
Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht.
Ik heb mij tegen U, o God, misdragen.
Welk vonnis U ook velt, het is terecht.
Ten einde raad wil ik vergeving vragen.
5. Door offers worden schulden niet voldaan.
In dode dieren schept U geen behagen.
U neemt ons hart, gebroken en verslagen,
genadig als een offergave aan.
Bouw Sion op in al zijn oude pracht.
Daar wordt het offer, rein en ongeschonden,
weer naar de eisen van uw wet gebracht.
Zonder gebrek draagt het voor ons de zonden.
Preektekst: Genesis 45: 7
Verkondiging: ‘Je zult maar mogen drinken uit de beker van de Koning!’
• Zingen: Ps. 16: 1 en 2 DNP
1. Schenk mij bescherming God, ik
2. U vult mijn beker, wat een overvloed.
schuil bij U.
U geeft mij levensruimte, wat een
U bent mijn meester, niets gaat U te
zegen.
boven.
Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent
De namaakgoden van het hier en nu
goed!
U wijst mij dag en nacht de juiste
geven hun dienaars nooit wat ze
wegen.
beloven.
Mijn eerbetoon zullen zij niet meer
Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen.
U staat mij bij, dus sta ik onbewogen.
krijgen.
Ik zal hun slechte naam voortaan
verzwijgen.

• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 366: 1, 4 en 6
1 Gij zijt mijn goed,
mijn overvloed,
Gij zijt mijn brood, mijn beker,
door uw dorst en door uw dood:
al mijn levensteken!

4 Gij zegt: wordt vrij
en komt tot Mij,
mijn juk is licht te dragen!
Maar ik ga uw woord voorbij
en ik pluk de dagen.

6 Keer mij tot U
opdat ik zie
uw land van melk en honing:
waar uw Vaders wil geschiedt
is mijn spijs, mijn woning!
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Dienst van offerande
• Zingen: Ps. 23: 3 OB
Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien,
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.
Zodat ik in het heilig huis des Heren,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 293: 1, 3 en 4 (staande)
1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Mededelingen door kerkenraad.
• Zingen Ps. 92: 1, 2
1. Goed is het U te danken,
te prijzen op uw dag,
U, HEER, met diep ontzag
te eren bij mijn klanken.
Goed is het in de morgen
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

2. U maakt mij opgetogen!
Wat U op aarde doet
is wonderbaarlijk goed;
blij zal ik U verhogen.
Hoe groot zijn, HEER, uw werken;
uw wijsheid kent geen maat.
Een dwaas is niet in staat
daar iets van op te merken.

• Stil gebed (staande)
• Votum en groet
• Zingen Ps. 51: 1, 2
Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.
Want tegen U, want tegen U alleen
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade.
In diep berouw belijd ik U mijn daden,
hoor naar de donk're stem van mijn geween.
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog,
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig.
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog,
uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.
• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Schriftlezingen: Mat. 22: 1-14
De koninklijke bruiloft
22 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een
bruiloft bereid had,
3 en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar
zij wilden niet komen.

4 Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie,
ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn
geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft.
5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar
zijn zaken.
6 En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen.
7 Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die
moordenaars om en stak hun stad in brand.
8 Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het
niet waard.
9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft
zovelen uit als u er maar zult vinden.
10 En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte
als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.
11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar
iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding.
12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen
bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.
13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem
mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en
tandengeknars.
14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
• Openb. 19: 6-10
De bruiloft van het Lam
6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele
wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de
almachtige God, is Koning geworden.
7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft
van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit
fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de
bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op
dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het
getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest
van de profetie.
•

Zingen Lied 181: 1, 3, 6

1 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.
3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?
6 O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!
• Verkondiging
• Zingen SB 33: 1, 2, 3
1 Wie zijn het die daar komen
in stralend wit gekleed?
Hun rouw is weggenomen de maaltijd is gereed!
Zij komen, groot en klein,
uit angst en uit verdrukking,
en zingen in verrukking;
voorbij is al de pijn!

2 Zij hebben hun gewaden
gewassen in het bloed:
het Lam heeft in genade
voor hen de schuld geboet!
Hun lied klinkt hoog van toon,
want dag en nacht vereren
zij God, de Heer der heren,
lofzingend voor de troon!

3 Gods tent zal bij hen wezen,
Hij zelf: de Vredevorst!
Daar zal geen hitte wezen,
geen honger en geen dorst;
daar zal met stok en staf
het Lam de schapen weiden,
naar water hen geleiden hun tranen wist Hij af!
•
•
•

Dankgebed
Collecten
Zingen Gez. 43: 1, 2, 3

1 Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad'ren wens,
is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die spot, die slagen,
Hij, God, uw eigen Zoon?

2 Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm'ren aan.

3 O Jezus, man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten
't aandoenlijk: "Zie den mens!"
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
't is al voor mij geschied!
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Ps. 111:1, 5
1 Looft, halleluja, looft den HEER!
Mijn ganse hart verheft zijn eer,
ik zal zijn naam en grootheid prijzen.
'k Zal met d' oprechten onderling,
vereend, in hun vergadering
en raad, Hem plechtig eer bewijzen.
•

Zegen

5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval.
Het staat op recht en waarheid pal
als op onwrikb're steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
aan al zijn volk, Hij zal 't verbond
met hen in eeuwigheid bewaren.

