Liturgie zondagmorgen 22 april 2018
Ds. A. Hilbers (Zwolle)

Aanvang 9.30 uur

Mededelingen kerkenraad
Samenzang: Gezang 217 : 1, 3 en 4
1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te nakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!
Stil gebed
Votum en groet
Samenzang: Psalm 98 : 1 en 2 OB
1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wondren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Geboden van God: Colossenzen 3 : 1 – 17 NBV
31Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar
Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer
Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Het nieuwe leven
5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en
ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die
hem ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar nu
moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9Bedrieg elkaar
niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt
aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht
komt. 11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen,
barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich
kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de
Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de
band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus
heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God
en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam
van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Samenzang: Psalm 84 : 6 NB
6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Presentatie zondagsschool
Samenzang: Is je deur nog op slot
Kaïn en Abel
Is je deur nog op slot? (2x)
Van je krr, krr, krr,
Doe ‘m open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen.
Genesis 4: 1-16
Je hart is net een huisje
Waar het gezellig is,
Maar ‘t is er nog zo donker
Er is iets wat ik mis.

Is je deur nog op slot? (2x)
Van je krr, krr, krr,
Doe ‘m open voor God
Want de Heer wil bij je wonen
En dan ben je nooit alleen.

Kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool gaan naar de zondagsschool
Groep 6 t/m 8 en klas 1 & 2 mogen voor in de kerk de Preek van de week komen halen.
Schriftlezing: Marcus 2 : 1 – 12 en Johannes 20 : 19 – 23 NBV
Marcus 2 : 1 – 12
Jezus’ gezag betwist
21Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was.
2Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij
verkondigde hun Gods boodschap. 3Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door
vier mensen gedragen werd. 4Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden
ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening
hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5Bij het
zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’
6Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7Hoe
durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden
vergeven! 8Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets?
9Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of:
“Sta op, pak uw bed en loop”? 10Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om
op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 11‘Ik zeg u, sta op, pak uw
bed en ga naar huis.’ 12Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen,
stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.
Johannes 20 : 19 – 23
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden
de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden

staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn
zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie
vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij
over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan
zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Samenzang: Psalm 89 : 9 DNP
9. “Mijn trouw neem ik niet weg, mijn liefde neemt nooit af.
Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat ik hem gaf.
Omdat ik heilig ben, zal ik de waarheid spreken;
Ik kan en zal mijn eed aan David niet verbreken.
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen;
Ik zorg voor hem; nooit zal zijn koninkrijk verdwijnen”.
Verkondiging
Samenzang: Gezang 440 : 1, 2 en 4
1. Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

2. Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.
Dankzegging en voorbede
Collecte

1. Kerk
2. Zending

Achtergrondinformatie over het doel van de collecte voor de zending
Ongeluk br. Oleg Ljoebitsj Kort na de Kerst kwam bij de zending het bericht binnen dat br.
Oleg Ljoebitsj in Tajmyr een ernstig verkeersongeluk was overkomen. Korte tijd later schreef hij
zelf: ‘Gisteren, 25.12.17 's morgens vroeg, kwamen wij met 6 broeders veilig terug van een
evangelisatiereis op de route Norilsk-Vorontsovo We keerden terug naar huis en rustten een
tijdje en begonnen ons voor te bereiden op de kerstdienst. Ik reed weg met mijn auto, een
personenbus, om in Dudinka kinderen op te halen om ze naar Norilsk te brengen voor de
feestelijke dienst. En vlakbij Dudinka overkwam mij een ernstig ongeluk. Op mijn rijbaan botste
ik op een tegemoetkomende vrachtwagen "Ural" die stilstond op mijn rijstrook. Gode zij dank
bleef ik in leven. Om me uit de auto te halen moest men met een kabel de auto
opentrekken. Mijn linkerbeen is ernstig beschadigd met twee fracturen. Vandaag was ik bij
de chirurg. Hij onderzocht mij en keek naar de foto’s van het ongeluk. Hij zei: “Het is van God
dat je bij zo’n ongeluk in leven bleef!” Ze zetten het been in het gips en lieten me later naar
huis gaan. Hoop op God en Hij zal je helpen! Heerlijk en machtig is onze Heere God. Op zijn
Geboortedag gaf hij mij een geschenk: hij gaf mij opnieuw het leven! De auto kan niet
worden gerepareerd, hoewel hij zo nodig was voor ons gezin en onze kerk. Hoe wonderlijk
verhoort God de gebeden van christenen. Bidt ook verder voor ons en voor mijn herstel. De
dokter zei dat ik twee maanden in het gips moet blijven. Ik overleef het, maar wie gaat er in

het nieuwe jaar op evangelisatie-reis ? Bidt er alstublieft voor! Gode bevolen ! De Heere
zegene jullie. Met christelijke groeten van het gezin Ljoebitsj aan alle vrienden en
gemeenten’. Deze maand reist br. René Hoogendoorn naar Moskou voor overleg; hij zal dan
ook vernemen op welke wijze de fam. Ljoebitsj het beste geholpen kan worden. Momenteel
maakt br. Ljoebitsj het redelijk goed.
Slotzang: Gezang 360 : 3
3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
over uw verlossend werk;
geef dat niet die woorden breken
op de daden van uw kerk,
maar dat wij geheiligd leven
op de plaats door U gegeven,
en U volgen onder 't kruis
op de smalle weg naar huis.
Zegen

