Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Geluid: Jan Otto Schutte
Geluid: Harm Meijer
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Sandra Holsteen
Gerlies Meijer
Evelien Meijer
Nicole Volders
Denise Lemmen
Evelien de Boer
Janique Lemmen
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Schuring-Havinga en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de evangelisatie.
Avondmaalscollecte: De avondmaalscollecte van volgende week is bestemd
voor Noodhulp Oost Afrika. Hiervan ontvangt u bij de liturgie een flyer en
anders zijn deze nog verkrijgbaar in de hal.
Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen
aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit weer voor u klaar tussen
18.30u en 19.00u.
Biddagcollecte: De opbrengst van de biddagcollecte bedraagt €1167,95.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jezus wordt ondervraagd door Pilatus.”
Kopij ‘Het Kompas’: De uiterste inleverdatum voor het kompas is 3 April de
daarop volgende Kompas is met afsluitzondag houd u daar rekening mee met
de roosters. Mailadres: kompascgkpekela@gmail.com
Mededelingen D.V.
Zondag 09 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. Rozema voor te gaan. Tijdens deze zondag, 9 apri,
is fam. N. Davids het gastgezin.
Geluid zondag 09 april : Ochtenddienst: Joël Langeler. Middagdienst: Dennis
Westra
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
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 355
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En u gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 477
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
• Gebed om de Heilige Geest
• Onderwijs over de doop
• Zingen: Ps. 103: 5 en 7 DNP
5. De HEER zal als een vader voor ons zorgen.
In zijn ontferming houdt Hij ons geborgen.
Hij kent wie van Hem houden, groot en klein
want Hij is zelf de schepper van het leven.

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Zijn eigen adem heeft Hij ons gegeven.
Hij weet hoe kwetsbaar en hoe zwak wij zijn.
7. Het leven telt slechts jaren, maanden, uren.
De trouw van God zal echter eeuwig duren
voor wie op Hem al zijn verwachting stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Voortdurend wordt zijn liefde doorverteld.
• Vragen aan Harm & Janna Meijer en Richard & Geeke Wijsbeek
De kinderen in de kerk mogen zachtjes naar voren komen en op de grond bij het
doopvont gaan zitten. Zo kunnen zij het ook heel goed zien.
Doop van Insiena Wendelke Ineke Meijer (Ilse) en
Carlijn Geertje Dineke Hillegien Wijsbeek (Carlijn)
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!
• Moment van de zondagsschool
• Schriftlezing: Johannes 1: 35-43
De eerste discipelen
35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.
38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen:
39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester),
waar woont U?
40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die
dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur.
41 Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes
gehoord hadden en Hem gevolgd waren.
42 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de
Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus.
43 En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van
Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus.
•

Luisterlied: Zegenwens (Elly en Rikkert)

Na dit lied vertrekken de kleine kinderen (tot 6 jaar) naar de oppasdienst. Als u gast
bent, zijn uw kinderen ook hartelijk welkom.
• Preektekst: Johannes 1: 43a ‘en hij leidde hem tot Jezus’
• Verkondiging: ‘Het broertje/zusje van…’
• Zingen: Ps. 133 DNP
1. Wat kan het vreugde en voldoening
2. Het is als Hermons dauw die neer komt
geven
stromen
als mensen eensgezind in vrede leven,
tot hij op Sions heuvels is gekomen.
als broers en zussen bij elkaar!
Van boven daalt de zegen neer!
Het is als olie op Aärons haar
Hoe heerlijk is de gave van de HEER:
die heerlijk ruikt en druppelt naar omlaag
Hij geeft aan wie in liefde samenleeft
tot in zijn baard en op zijn kraag.
het leven dat geen einde heeft.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 710
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
•

Zegen

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 326
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist ’ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 178: 1, 2 en 4
1 Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

2 Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 41: 49-57, 42: 21-24, 43: 19-34

49 Jozef sloeg zeer veel koren op, als zand van de zee, totdat men ophield met tellen,
want er was geen tellen meer aan.
50 Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren, die
Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde.
51 Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn
moeite en heel mijn familie doen vergeten.
52 De tweede gaf hij de naam Efraïm. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen
worden in het land van mijn verdrukking.
53 Toen eindigden de zeven jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest
waren,
54 en begonnen de zeven jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er
was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood.
55 Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om
brood, en de farao zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt.
56 Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht
koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte.
57 Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in
alle landen sterk.
21 Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij
zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij luisterden niet!
Daarom komt deze benauwdheid over ons.
22 Ruben antwoordde hun: Heb ik het jullie niet gezegd: Bezondig je niet aan deze
jongen! Maar jullie luisterden niet; zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed!
23 Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen.
24 Toen wendde hij zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak
met hen; hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden.
19 Daarom benaderden zij de man die over het huis van Jozef ging, en zij spraken hem
aan bij de deur van het huis.
20 Ze zeiden: Och, mijn heer, wij zijn de eerste keer alleen maar gekomen om voedsel
te kopen.

21 En het gebeurde, toen wij in de herberg gekomen waren en onze zakken openden,
zie, ieders geld zat boven in zijn zak, ons geld in zijn volle gewicht, en dat hebben we nu
weer mee teruggebracht.
22 Wij hebben ook ander geld met ons meegebracht om voedsel te kopen. Wij weten
niet wie ons geld in onze zakken gedaan heeft.
23 Hij zei: Vrede zij u, wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een
schat in uw zakken gegeven; uw geld heeft mij bereikt. Toen liet hij Simeon naar buiten
brengen, naar hen toe.
24 Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef; hij gaf water en zij wasten
hun voeten. Hij gaf ook hun ezels voer.
25 Zij maakten het geschenk gereed tot Jozef 's middags zou komen, want zij hadden
gehoord dat zij daar de maaltijd zouden gebruiken.
26 Toen Jozef thuisgekomen was, brachten zij het geschenk dat zij voor hem bij zich
hadden, het huis binnen en zij bogen zich voor hem ter aarde.
27 Hij vroeg hun naar hun welstand en zei: Gaat het goed met uw vader, de oude man,
over wie u gesproken hebt? Leeft hij nog?
28 En zij zeiden: Het gaat goed met uw dienaar, onze vader; hij leeft nog. Toen knielden
zij en bogen zich neer.
29 Hij sloeg zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broer, de zoon van zijn moeder, en zei: Is
dit uw jongste broer, over wie u met mij gesproken hebt? Daarna zei hij: Mijn zoon,
God zij u genadig.
30 Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde
huilen, en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar.
31 Daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij bedwong zich en zei: Dien het
voedsel op.
32 Zij dienden op: voor hem apart, voor hen apart en voor de Egyptenaren die met hem
aten apart. De Egyptenaren mogen namelijk niet samen met de Hebreeën de maaltijd
gebruiken, omdat dat voor de Egyptenaren een gruwel is.
33 Zij zaten vóór hem: de eerstgeborene overeenkomstig zijn eerstgeboorterecht en de
jongste overeenkomstig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar verbijsterd waren.
34 En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht
van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken
met hem.
• Zingen: Ps. 22: 11 en 12
11. Van U komt, Heer, het loflied dat ik
zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen

aan een festijn! Die God zoekt, moet
Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn
gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

12. Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
tot alle natie zich tot Hem bekeert
en voor de Koning die het al regeert
zich neer zal buigen.
De verste einden zullen het getuigen,
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
het Koninkrijk!
• Preektekst: Genesis 43: 24-26
• Verkondiging: ‘Opgelucht bij de Koning aan tafel’
• Zingen: Opwekking 378
1. Ik wil jou van harte dienen
2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
en als Christus voor je zijn.
vinden bij elkaar houvast.
Bid dat ik genade vind, dat
Naast elkaar als broers en zusters,
jij het ook voor mij kunt zijn.
dragen wij elkanders last.
3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 56: 6 OB (staande)
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood, 'k Zal voor Gods oog naar zijn bevelen
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer
leven:
stoot,
zo word' door mij zijn Naam altoos
Gij zijt voor mij een schild in allen nood,
verheven,
Gij hebt mijn smart verdreven,
zo word' zijn lof vergroot.
uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.
•

Zegen

