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Mededelingen

Voor onze gasten

Fijn dat u als gast bij ons in de dienst aanwezig wilt zijn.

De liederen voor de samenzang komen uit het Psalmboek,

zowel de oude (OB) als de nieuwe berijming (NB) en

het liedboek voor de kerken (LvdK). Liedboeken en

psalmboeken (OB) liggen bij de ingang.

Eventuele andere liederen worden op dit scherm

weergegeven.

Kindernevendienst

Tijdens de morgendienst kunnen de kinderen van 4, 5 en 6 
jaar naar de kindernevendienst. Tijdens het naspel van het 
lied voor de preek kunnen de kinderen de kerk verlaten. 
Ze worden tijdens de collecte weer opgehaald door de 
ouderling van dienst.

Zondagsschool

Vanmiddag is er zondagschool voor groep 2.

Diensten

Zondag 13 april

09.30u: ds. L.B.C. Boot
14.30u: leesdienst

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

19.30u: knd. J. Oosterbroek

Zondag 20 april Eerste Paasdag

09.30u: std. A. Aalderink
14.30u: std. A. Aalderink

Maandag 21 april Tweede Paasdag

09.30u: gezinsdienst

Paasproject

Het paasproject van de zondagsschool en 
kindernevendienst. 

Vanmorgen door: Lisa Eelsing en Sanne Boltendal

Collecten

Tijdens de dienst zijn er 2 collecten, de 1e is voor de kerk, 
de 2e is voor de bouw.

Na de morgendienst is er bij de uitgang een extra collecte 
voor de zending. De collectanten zijn:

Luringstraat: Niels Lantinga

León Wever

Boslaan: Annelie Wever
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GemeenteWerkCommissie

De voorjaarsmarkt van vorige week heeft netto 
opgebracht: € 951,‐

Wij hebben besloten dit geld aan het fietsenhok te 
besteden. 

Alle kopers en verkopers;  heel hartelijk bedankt voor dit 
mooie bedrag!

Op 17 mei organiseren wij een rommelmarkt. Als u nog 
goede verkoopbare spullen heeft, wilt u deze  spullen nog 
niet weggooien? Nadere informatie volgt nog.

GWC

Liturgie morgendienst
Zondag 13 april 2014

Schriftber. 11 vers 1 en 2 scherm

Psalm 84 vers 1 en 5  OB

Psalm 40 vers 3 NB

Schriftlezing: Johannes 14, vers 1 t/m 14 HSV

Schiftber. 12 vers 3 en 5 scherm

Psalm 27 vers 3  OB

Psalm 142 vers 1 en 7 NB

Liturgie middagdienst
Zondag 13 april 2014

Gezang 14 vers 1 en 5 LvdK

Gezang 177 vers 1 en 6  LvdK

Schriftlezing: 1 Johannes 4, vers 7 t/m 19 HSV

Psalm 133 vers 1 en 3  OB

Verkondiging:  Liefde is………

Gezang 481 vers 1 en 4 LvdK

Opwekking 249 Heer, wat een voorrecht scherm

Psalm 139 vers 1 en 2  NB

Psalm 139 vers 8  NB



Liturgie morgendienst 
Zondag 13 april 

Schriftber. 11 vers 1 en 2  scherm 

Psalm 84 vers 1 en 5   OB 

Psalm 40 vers 3   NB 

Schriftlezing:  Johannes 14, vers 1 t/m 14 HSV 

Schiftber. 12 vers 3 en 5  scherm 

Psalm 27 vers 3    OB 

Psalm 142 vers 1 en 7  NB 

Schriftberijmingen 11, vers 1 en 2 
(naar Jesaja 49:13-16) 

1  Zingt luid een lied dat al uw vreugd, 

 o hemelen, vertolkt. 

 Juich aarde, bergen weest verheugd, 

 want God vertroost zijn volk. 

2  Hij staat, hoe donker ook hun nacht, 

 steeds met zijn hulp gereed. 

 Waarom, o Sion, dan uw klacht 

 alsof Hij u vergeet? 

 

Paasproject, door Lisa Eelsing en Sanne Boltendal 

Alleen, ook zonder Vader? (Mattheüs 27:33-56) 

Jezus wordt naar Golgota gebracht en wordt daar 
gekruisigd. Het lijkt wel alsof er niemand is die 

verdrietig is omdat Jezus wordt gedood. Is Hij dan 
helemaal alleen? Jezus voelt zich wel alleen, hij 
vraagt zelf aan de Heere God: “Waarom verlaat u 
mij?”. Maar gelukkig weet Jezus ook dat God bij 
Hem is.  

  

Soms voelen wij ons soms ook alleen, maar toch 
mogen wij net als Jezus weten dat God altijd bij ons 
is. God gaat altijd met ons mee, dat kun je zien aan 
de voetstappen die we nu opplakken. 

Schriftlezing Johannes 14 vers 1 t/m 14 
Herziene Statenvertaling 

Het huis van de hemelse Vader  

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in 
God, geloof ook in Mij.  

2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als 
dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga 
heen om een plaats voor u gereed te maken.  

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen,  opdat ook u zult zijn waar Ik ben.  

4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.  

5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet 
waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg 
weten?  

6 Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg,  de 
Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de 
Vader dan door Mij.  

7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader 
gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u 
Hem gezien.  

8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader 
zien en het is ons genoeg.  

9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en 
kent u Mij niet, Filippus?  Wie Mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: 
Laat ons de Vader zien?  

10 Gelooft u niet  dat Ik in de Vader ben en de 
Vader in Mij is?  De woorden die Ik tot u spreek, 
spreek Ik niet uit Mijzelf,  maar de Vader, Die in Mij 
blijft, Die doet de werken.  

11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in 
Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.  

12   Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij 
zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar 
Mijn Vader.  

13   En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal 
Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal 
worden.  

14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het 
doen.  



Schriftberijmingen 12, vers 3 en 5 
(naar Jesaja 53) 

3  Hij, Man van smart, veroordeeld voor 't 
gerecht, 

 Hij droeg de vloek, die ons was aangezegd. 

 't Is onze smart, die op Hem werd gelegd. 

 Ons overtreden 

 heeft Hem verwond; de ongerechtigheden, 

 door ons begaan, 

 zijn op Hem neergekomen; 

 de straf, die ons de vrede toe doet stromen, 

 die nam Hij aan. 

5  Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat, 

gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat, 

 zo bleef zijn mond gesloten onder 't kwaad 

 Hem overkomen. 

 God heeft Hem uit het leven weggenomen. 

 In eenzaamheid 

 is onze Borg gestorven 

 en heeft zijn volk gerechtigheid verworven 

 in eeuwigheid. 



Liturgie middagdienst 
Zondag 13 april 

Gezang 14 vers 1 en 5  LvdK 

Gezang 177 vers 1 en 6   LvdK 

Schriftlezing: 1 Johannes 4, vers 7 t/m 19 HSV 

Psalm 133 vers 1 en 3   OB 

Verkondiging:  Liefde is……… 

Gezang 481 vers 1 en 4  LvdK 

Opwekking 249 Heer, wat een voorrecht        scherm 

Psalm 139 vers 1 en 2   NB 

Psalm 139 vers 8    NB 

Schriftlezing 1 Johannes 4, vers 7 t/m 19 
Herziene Statenvertaling 

Gods liefde drijft tot wederliefde  

7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God 
geboren en kent God.  

8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is 
liefde.  

9   Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, 
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld 
gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.  

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben 
gekregen,  maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon 
zond  als verzoening voor onze zonden.  

11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook 
wij elkaar liefhebben.  

12   Niemand heeft ooit God gezien.  Als wij elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 
volmaakt geworden.  

13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij 
in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven 
heeft.  

14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader 
de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de 
wereld.  

15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God 
blijft in hem, en hij in God.  

16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, 
gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde 
blijft, blijft in God, en God in hem.  

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, 
dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag 
van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in 
deze wereld.  

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte 
liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers 
straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.  

19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst 
liefhad.  

Lied 249: Heer, wat een voorrecht 
Opwekkingsliederen 

Heer, wat een voorrecht 

om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder 

in uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor 

door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 

Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
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