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Liturgie zondag 10 februari 2019
Morgendienst
voorganger: ds. A. Hakvoort
begeleiding: Harry Hamer
1e collecte: Kerk
2e collecte: Studiefonds

Middagdienst
voorganger: ds. A. Hakvoort
begeleiding: Jan Post
1e collecte: Kerk
2e collecte: Studiefonds

welkom en mededelingen
zingen: Psalm 95: 1, 4 (ob)
stilte
votum en groet
zingen: Opw. 689* (Spreek o Heer)
gebod
zingen: Psalm 27: 5, 7
gebed
kindermoment
zingen: Wie durft het aan?
bijbellezing: Markus 6: 1-6 (NBV)
zingen: Gezang 169: 1, 2, 4
preek: Preken voor eigen parochie.
zingen: Gezang 169: 5, 6
dankgebed en voorbeden
collecte (tijdens coll. zingen Opw. 277)
zingen: Psalm 111: 6
zegen

welkom
zingen: Psalm 62: 4, 6
stilte
votum en groet
zingen: Psalm 146: 2, 5 (ob)
gebed
kindercatechese
bijbellezing: Lukas 12: 13-21
en 33-34 (NBV)
zingen: Psalm 49: 3, 4, 5 (DNB)
preek
zingen: SB 22: 1, 2, 5, 6
(melodie gezang 101)
dankgebed en voorbeden
collecten
zingen Gezang 281: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
zingen Gezang 281: 4
zegen

Welkom!
De kerkenraad heet u hartelijk welkom en wenst u een goede dienst toe! In de
morgendienst is er (na het kindermoment) kindernevendienst in één van de
zalen beneden voor de kinderen uit groep 1 t/m 5.
IIn de middagdienst is er (na het gebed voorafgaand aan de bijbellezing)
kindercatechese voor de groepen 6, 7 en 8.
Bent u te gast in onze gemeente, dan zijn uw kinderen ook van harte welkom!
De collecte bij de uitgang (maquette) is deze maand bestemd voor HongarijeRoemenië.
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar br. G. Kip,
Krabbescheer 16, 8265 JD Kampen.
Volgende week:
Volgende week zondag gaat in beide diensten gaat dan ds. A. Hakvoort voor.
De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en voor het pastoraat in de
gezondheidszorg.
Agenda
 Wo. 13-2: Gebedskring wijk IJsselmuiden om 20.30 uur bij fam. Visser,
Koraal 72, tel. 3321450.
 Wo. 20-03: Koffieochtend voor 70+ers, vanaf 09.30 uur bij fam. Bassa,
Zomerbed 70, 8266 LN Kampen. Wilt u gehaald worden? Bel dan uw
wijkdame/bezoekdame of Jentina Wensink tel. 3328661.
En verder…
 De vrouwengespreksgroep ‘Dindoa’ komt maandag 11 februari om 19.30
weer bij elkaar in de Kerk. We bespreken dan uit ‘CGK Vrouw’ nr. 8 ‘De brief
aan Efeze’ (blz. 9). Jannie Wever heeft de leiding en Sjoke Paauwe de
sluiting. Iedereen van harte welkom, in het bijzonder nieuwe leden.
 De collecte van afgelopen zondag, landelijke hulpverlening, heeft
opgebracht: 1e € 486,45 (incl gift via bezoekbroeder van € 25,00) via de bank
€ 530,00 totaal € 1016,45 2e col. € 294,31 namens Diaconie hartelijk dank.

Voor alle genoemde data geldt: “Als de Heer het wil en wij leven” (Jac. 4:15)

Liedteksten
Wie durft het aan?
Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan?
Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan?
Ook als sta je voor gek
ook al loop je gevaar
ook al doet het soms zeer
en al vind je het raar
ben je bang bovendien
wil je vluchten misschien
Wie vertrouwt op God
en wie laat dat zien
Wie durft het aan, zoals Noach,
wie durft het aan, zoals Jozef in de put?
wie durft het aan, zoals Ester,
wie durft het aan, zoals Daniël en Ruth?
Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan?
Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan?
Ook als sta je voor gek
ook al loop je gevaar
ook al doet het soms zeer
en al vind je het raar
ben je bang bovendien
wil je vluchten misschien
Wie vertrouwt op God
en wie laat dat zien
Jezus zegt, dat Hij ons nooit alleen laat
en dat Hij ons bidden altijd hoort.
Als we opstaan, zullen we het merken:
Hij is te vertrouwen op Zijn woord!
Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan?
Durf ik het aan?

Durf jij het aan?
Wie durft het aan?
Opwekking 689.
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Opwekking 277
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader; Prijst de Zoon;
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Schriftberijming 22 (naar Filippenzen 2:5-11)
1.Wij zingen, Vader, U ter eer,
van Christus Jezus, onze Heer.
Hij werd een dienstknecht, arm als wij:
dat zijn gezindheid in ons zij.
2. Hij heeft wat Hij bij U bezat
niet boven alles liefgehad,
maar zich van majesteit ontdaan:
Hij deed het kleed van slaven aan.
5. Dat God zijn offer heeft aanvaard
wordt in het einde openbaar,
als elke tong van Hem getuigt
en elke knie voor Hem zich buigt,

De Nieuwe Psalmberijming (DNB) 49
3. Het leven van een mens is tijdelijk;
het koude graf is onvermijdelijk.
De dood klopt eens bij wijze mensen aan,
ook dwazen zullen weer tot stof vergaan.
Wat er aan waarde is bijeengebracht
gaat over op het volgende geslacht.
Zoals een beest de dood niet kan ontwijken,
zo eindigt ook het leven van de rijke.
4. Wie op zichzelf vertrouwen en hun lot
niet overgeven in de hand van God
worden, wanneer zij sterven, weggeleid;
de dood is als een herder die hen weidt.
Maar de oprechten worden opgericht,
zij overwinnen in het morgenlicht.
De dag komt dat God zelf mij op zal halen;
Hij wil de kosten voor mijn ziel betalen.
5. Al heeft een rijke meer bezit dan jij,
wees maar gerust: die luxe gaat voorbij.
Hoewel hij nu geniet van geld en eer,
eens daalt hij doodarm in de grafkuil neer.
Hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht.
Zijn licht dooft uit, voor altijd is het nacht.
Wie ondoordacht zijn leven laat verstrijken
zal bij zijn sterven op de dieren lijken.

6 als alle vlees de Vader roemt
en Jezus Christus Heere noemt.
Leer ons de weg die Christus ging:
de weg van zelfverloochening.

