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zondag 20 november 2022

Roosters
Tijd
Bijzonderheid

08:30 uur

Voorganger:
br. F.H. Folkerts
Ouderling van dienst:
Ernst Vleesenbeek
Bijbellezing:
Organist:
Jaap van der Heide
Muzikale medewerking:
Video:
Gino Hessels
Beamer:
Mark Janssen
Geluid:
Kinderkring:
Welkom voor de dienst:

16:30 uur
Gez.dienst Kandelaar
ds. P. Groen
Arian van der Mark

Marsdijk
Marsdijk

Oppas:
Collecten:

Drenthe Mission
Kerk
Voedselbank

Volgende zondag 27 november 2022
Tijd
08:30 uur
16:30 uur
Bijzonderheid
Avondmaal 1e advent
Gez.dienst Kandelaar
Voorganger:
ds. G.O. Sander
Bijbellezing:
Organist:
Jacob Dwarshuis
Video:
Simon Broeksema
Beamer:
Mark Janssen
Geluid:
Kinderkring:
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ds. W. Jagersma

Zuid
Zuid

Morgendienst in de Bron 08:30 uur

Welkom en mededelingen
Votum en Groet
Lied
Psalm 80 : 8, 10 (GK) Keer weer o God der legerscharen
8
Keer weer, o God der legerscharen.
Aanschouw wat ons is wedervaren.
Herstel uw wijnstok door uw hand,
de stek die Gij eens hebt geplant.
Gedenk de zoon die Gij bemint
en grootbracht als uw eigen kind.
10
Doe ons uw kracht ten leven blijken,
dan zullen wij van U niet wijken.
Dan wordt uw naam door ons geëerd,
o Heer, die alle ding regeert.
Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht
van uw vertroostend aangezicht.
Leefregels:

Deuteronomium 6:4-9 en Romeinen 13:8-10

4

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb de HEER, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6Houd de
geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in
en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw
voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de
stad.
8

Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt? Er
wordt gezegd dat wij dat beweren, maar wie ons zo belastert zal zijn gerechte
straf niet ontlopen.
9
Wat betekent dit alles? Zijn wij nu in het voordeel? In het geheel niet, want ik
heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere
volken, in de macht van de zonde zijn. 10Zo staat er ook geschreven:
‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,
3

Lied
Psalm 69 : 11 (GK) Loof hemel, zee en aarde, loof de Heer
11
Loof, hemel, zee en aarde, loof de Heer,
die Sion zal verlossen en bevrijden.
Dan zal in Hem heel Juda zich verblijden,
want Hij herbouwt zijn oude steden weer.
Daar zal Gods volk weer wonen in zijn land,
hun nageslacht zal dat ook eenmaal erven.
Al wie Gods naam bemint, zal uit zijn hand
een veilig huis voor altijd daar verwerven.
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing

Ezechiël 37 : 1 – 14

371Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij
mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten
omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen
lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind,
kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn
God, dat weet U alleen.’ 4Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen:
“Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God,
de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik zal
jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik
zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat
Ik de HEER ben.”’
7
Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een
geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich
aaneenvoegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er
huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei Hij
tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de
wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in
deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd
had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen
op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.
11
En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het
zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is
afgesneden.” 12Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER:
Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik zal
4

jullie naar het land van Israël brengen. 13Mijn volk, als Ik je graven open en jullie
uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben. 14Ik zal jullie
mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie in je eigen land
laten wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. Wat Ik gezegd heb, zal
Ik doen – zo spreekt de HEER.”’
Lied
lied 152 : 7, 8, 10 (LB) De Heer, zijn naam zij lof, werpt…
7
De Heer, zijn naam zij lof,
werpt levenden in 't stof,
doet doden weer herleven.
De trotsen slaat Hij neer.
Geringen wordt de eer
van edelen gegeven.
8
Het is de Heer die doodt
en die de donk're schoot
van 't graf weer kan ontsluiten.
Waar Hij het leven geeft,
die zelve waarlijk leeft,
daar is het niet te stuiten.
10
Des Heren woord beslist
der volken oude twist.
De laatsten worden eersten.
Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer.
Zijn vredevorst zal heersen.
tekst

Deuteronomium 32 : 36 en 39

36

Want de HEER zal zijn volk recht doen,
Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren.
Als Hij ziet dat alle krachten hun begeven
en weldra iedereen bezwijkt,
39
Zie het toch in: Ik ben de enige,
naast Mij is er geen andere god.
Ik laat sterven, Ik geef leven,
Ik sla wonden en Ik genees.
Wanneer Ik mijn macht laat gelden
is er niemand die redding bieden kan.
5

Verkondiging het wonder van de terugkeer: leven uit de dood
Lied
Psalm 126 : 1, 2, 3 (GK) Toen God ons weer naar Sion bra
1
Toen God ons weer naar Sion bracht
uit ballingschap en lijdensnacht,
toen was het ons als droomden wij,
wij lachten weer, wij waren vrij.
Verlost van heimwee en verlangen,
zong heel ons volk zijn jubelzangen.
Toen hieven zelfs de heid’nen aan:
De Heer heeft hun iets groots gedaan.
2
De Heer heeft ons iets groots gedaan:
Hij liet zijn volk in vrijheid gaan.
Het kende toen geen droefheid meer,
God schonk aan ons de vreugde weer.
Heer, breng terug die achterbleven,
wend U ons lot, doe ons herleven,
zoals in ’t Zuiderland een vloed
de droge beek weer stromen doet.
3
Wie moeizaam hier met tranen zaait,
zal juichen als hij eenmaal maait.
Dan telt hij smart en moeite niet,
zijn klacht wordt tot een jubellied.
Wel gaat hij wenend langs de akker,
maar God roept het gezaaide wakker.
Dan keert de maaier blij naar huis,
hij brengt zijn gouden schoven thuis.
gebeden
(aankondiging) Collecte
Lied
Gezang 115 : 1, 2 GK 2006 Nooit kan ’t geloof te veel verw
1
Nooit kan 't geloof teveel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
6

maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied.
Wat zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
2
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!
Zegen
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Liturgie gezamenlijke middagdienst in de Kandelaar
20 november 16:30 uur
Voorganger ds. Pieter Groen
Organist: Arian van der Mark
Collecte: ‘Open Huis’

Gezongen Votum. zegengroet en gezongen amen.
Liedboek 314, 3 coupletten. Here Jezus om uw woord....
1
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Gebed
Lezen Matteüs 18: 21 – 35
21

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster
tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal
toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig
maal zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een
8

koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 24Toen hij daarmee
begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig
was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen
met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat
de schuld kon worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van
zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles
terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de
geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van
zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de
keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich
voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je
terugbetalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem
gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31De andere
dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen
naar hun heer om hem alles te vertellen. 32Daarop liet de heer hem bij zich
roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb
ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33Had jij dan geen
medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met
jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf
tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader ook
ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
Zingen Psalm 32: 1, 2
1
Welzalig hij wiens zonde is vergeven,
die van de straf genadig is ontheven,
wiens overtreding, die hem had bevlekt,
voor ’t heilig oog des Heren is bedekt.
De Here rekent hem niet toe zijn zonden,
de ongerechtigheid, in hem gevonden.
Welzalig hij die zo bevrijd van schuld,
geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.
2
Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten,
ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten.
Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand,
mijn merg verdroogde als in zomerbrand.
Maar ik bekende U oprecht mijn zonden,
verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden.
En toen ik dit beleed voor uw gezicht,
sprak U mij vrij van schuld in uw gericht.
9

Gewone catechismus vraag en antwoord 42 (beamen svp)
42 God geeft je hoop op een toekomst. Maar hoe zit het met je verleden?
Jezus leerde ons bidden om vergeving. Als ik bid: 'Vergeef ons onze schulden',
dan zeg ik: Bevrijd mij van schuld tegen U en mijn naaste. Reken mij om het
verzoenend offer van Christus niet toe wat ik misdaan heb. Laat door uw
genade de spiraal van schuld en vergelding stoppen. Leer ons aan anderen
vergeving te schenken. Bevrijd mij zo van de last van mijn verleden.
Preek
Opwekking 378
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
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Geloofsbelijdenis van Nicea (svp deze beamen)
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de
Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit
waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door
Hem zijn alle dingen geworden.
Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en
vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens
geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en
is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij
is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in
heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk
zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de
Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt
wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende
eeuw.
Amen.
Gezang 89 (geref. Kerkboek 2006): 1 en 4 Jezus, leven van mijn leven.
1
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven
in de bangste zielenood,
opdat 'k weten zou in 't sterven,
dat ik 't leven mag beerven.
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
4
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bittre bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood.
Voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen,
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voor al 't heil aan mij geschied,
prijst U eeuwiglijk mijn lied.
Gebed
Collecte
Liedboek 838 o grote God die liefde zijt: 1 en 3 en 4
1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
3
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
4
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Zegen met gezongen amen
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