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Roosters zondag 22 januari 2023 
Tijd 08:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid   gez. dienst Kandelaar 

Voorganger: br. F.H. Folkerts Ds. A.J. Minnema  

Ouderling van dienst: Alfred Brink   

Bijbellezing:     

Organist: Cor Kloeze   

Muzikale medewerking:     

Video: Robert Jansen   

Beamer: Anton Janssen   

      

Kinderkring/Steady: Kinderkring en Steady   

      

      

Collecten: Theologische Universiteit 

  Drenthe Mission 

    

      

Gezamenlijke 
middagdienst 

Verantw. Kerk Collecte 

Assen-Zuid   

      

   

Volgende zondag 29 januari 2023 

Tijd 08:30 uur 16:30 uur 
Bijzonderheid   gez. dienst Kandelaar 

Voorganger: ds. G. Meijer ds. J.E. Kramer 

Bijbellezing:     

Organist: Erik de Haan   

Video: Gino Hessels   

Beamer: Mark Janssen   

      

Kinderkring/Steady: geen kinderkring/steady   
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Morgendienst in de Bron 08:30 uur  
 
 
Mededelingen (voorlezer) 
 
Votum en Groet   
 
Zingen  Gezang 206 : 1 – 4  LB 2013    De zon gaat op in gouden schijn 
1 
De zon gaat op in gouden schijn, 
laat ons de hemel dankbaar zijn 
want God is met ons, God is goed. 
Hij heeft ons deze nacht behoed. 
2 
De dag staat weer aan het begin, 
laat ons God zingen één van zin 
en bidden dat Hij met ons gaat, 
en ons bewaart voor alle kwaad. 
3 
Wij danken U die eeuwig zijt, 
Gij hield door uw barmhartigheid 
met al uw engelen de wacht 
rondom ons heen in deze nacht. 
4 
Gij staat ons in uw Zoon terzij, 
wees ook vandaag ons weer nabij, 
weer van ons, trouwe toeverlaat, 
al wat ons naar het leven staat. 
 
Tien Woorden 
 
Zingen  Psalm 34 : 3, 8 GK  Des Heren engel schaart .. 
3 
Des Heren Engel schaart 
zich als een grote legermacht 
rondom hem die Gods wil betracht: 
zo is hij wélbewaard. 
Proef allen en aanschouwt 
de goedheid van Gods vaderhart. 
Gezegend wie in nood en smart 
alleen op Hem vertrouwt. 
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8 
Gods kind kan veilig gaan, 
wordt voor verbrijzeling behoed, 
terwijl de goddeloze boet 
voor wat hij heeft gedaan. 
Verlossing is bereid 
voor hem die op de Heer vertrouwt, 
zodat hij straks zijn God aanschouwt, 
van schuld en straf bevrijd. 
 
 
Gebed 
 
Start kinderkring 
 
 
Schriftlezing Genesis 28 : 10 – 15  
 
10Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11Op zijn tocht kwam 
hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. 
Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging 
op die plaats liggen slapen. 12Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die 
op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods 
engelen omhooggaan en afdalen. 13Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik 
ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land 
waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. 14Je zult zo 
veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden 
naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je 
nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. 15Ikzelf sta je 
terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit 
land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb 
beloofd.’ 
 
Zingen  Psalm 121 : 3, 4 GK  De Heer brengt al uw heil tot stand 
3  
De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade. 
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4  
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 
 
Schriftlezing Johannes 1 : 43 – 51   
 

43De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei 
tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als 
Andreas en Petrus. 45Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de 
man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de 
profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit 
Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar 
kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte 
Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. 
Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de 
vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de 
koning van Israël!’ 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder 
de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51‘Werkelijk, Ik 
verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de 
engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 
 
Zingen  Psalm 91 : 1, 5 GK  Hij die op Gods bescherming wacht 
1  
Hij die op Gods bescherming wacht, 
vindt bij de hoogste Koning 
een schuilplaats waar hij overnacht, 
beschaduwd door Gods woning. 
Ik noem de Heer, op wie ik bouw, 
mijn toevlucht en mijn sterkte, 
mijn God, op wie ik vast vertrouw, 
Hij die mijn heil bewerkte. 
5  
God hebt u tot uw burcht gesteld, 
de allerhoogste Koning. 
Geen onheil treft u, geen geweld 
dringt binnen in uw woning. 
Want God beveelt zijn eng’lenwacht 
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te waken op uw wegen. 
Zij vergezelt u dag en nacht 
en houdt het onheil tegen. 
 
Verkondiging over Joannes 1 : 52 (Herziene Statenvertaling) 
 
52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de 
hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de 
Zoon des mensen. 
 
Zingen   Gezang 323 : 1, 2, 4 (LvdK 1973) (LB 906) God is tegenwoordig,  
1 
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
2 
God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de eng’len loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
4 
Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, 
U volkomen eer bewijzen. 
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 
naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu reeds aan U 
alles mogen geven, 
lieve God, mijn leven. 
 
Dankzegging en voorbede 
 
Collecte    
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Zingen  Psalm 103c : 1, 2, 5 LB  Loof de Koning heel mijn wezen   
1 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
2 
Loof Hem als uw vaad’ren deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
5 
Engelen, zing ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buig u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
loof Hem, die het al bewoog! 
 
Zegen 
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Gezamenlijke middagdienst in de Kandelaar  16:30 uur 
Verantwoordelijke kerk:  Assen-Marsdijk of Assen-Zuid 
Voorganger:  ds. A.J. Minnema 
Organist:  NB 
Collecte:  NB 
 
Volume en vredegroet. 
 
Ps 95:1,2,3 LB 
1 
Steekt nu voor God de loftrompet,  
Hem die ons in de vrijheid zet.  
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.  
Brengt Hem de dank van al wat leeft,  
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.  
Viert Hem, de koning der getijden.  
2 
Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,  
de goden zijn Hem onderdaan;  
de hoge bergen houdt Hij staande.  
Het hart der aard' is in zijn hand.  
Hij riep de zee, Hij schiep het land.  
Hij is het, die de weg ons baande.  
3 
Komt, werpen wij ons voor den Heer  
die ons gemaakt heeft biddend neer,  
wij, die het volk zijn van zijn weide.  
Want onze God, Hij gaat ons voor,  
Hij trekt met ons de diepte door.  
Zijn hand zal ons als schapen leiden.  
 
Gebed 
 
L. Joh 13:31-14:4 
 
31Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar 
geworden, en door Hem de grootheid van God. 32Als Gods grootheid door Hem 
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu 
onmiddellijk. 33Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen 
Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: 
“Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw 
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gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.’ 
36Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat U naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Waar Ik 
heen ga, kun jij nog niet komen, later zul je Mij volgen.’ 37‘Waarom kan ik U nu 
niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor U geven!’ zei Petrus. 38Maar Jezus zei: 
‘Jij je leven voor Mij geven? Werkelijk, Ik verzeker je, nog voor de haan kraait 
zul jij Mij driemaal verloochenen. 
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis van mijn 
Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie 
gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom 
Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik 
ben. 4Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’  
 
Ps 119:1,6,40 
1  
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
6  
O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 
40  
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand’len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Gew Cath v en a 61 en 52 62 
 
61 Hoe merk je dat Jezus Christus Koning is? 
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Ik zie hoe het koningschap van Jezus verzet oproept, maar ook hoe wereldwijd 
mensen zich overgeven aan het goede nieuws van zijn opstanding. En ik ervaar 
dat de Heilige Geest in de gemeente de gaven en krachten van zijn Koninkrijk 
uitdeelt, zodat ook ik Jezus ga volgen en bij zijn Rijk ga horen. 
 
62 Hoe hoor je bij het Rijk van Christus? 
Omdat ik een vrij mens ben, laat ik mij door niets of niemand hinderen om het 
goede te doen. Ik leer in vrede te leven met alle mensen en bid voor koningen 
en leiders op aarde. Ik blijf alert om mijn Heer en Redder uit de hemel terug te 
verwachten. Tot die dag komt, verdraag ik door Gods genade de spot en de 
afwijzing die ook mijn Koning heeft ervaren. 
 
Preek  
 
GK 2017 gez 198: 1-4 
1   
Ik ben de weg, zo zegt de Heer, 
de toegang tot de Vader, 
de echte jakobsladder, 
de enige weg omhoog. 
2  
Ik ben de waarheid, zegt de Heer, 
een mens van nieuwe waarde. 
Wie Jezus ziet op aarde 
heeft werkelijk God gezien. 
3  
Ik ben het leven, zegt de Heer, 
het doel voor alle mensen 
is God te leren kennen,  
een andere weg loopt dood. 
4  
Ik ben de weg, zo zegt de Heer, 
de waarheid en het leven. 
Heer Jezus wil ons geven 
die enige weg te gaan. 
 
Gel bel. van Nicea 
 
LB 653: 1,4 6,7 
1 
U kennen, uit en tot U leven, 
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Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
4 
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
6 
Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
7 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
LB 412:1,4,5,6 
1 
Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
4 
U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, 
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des Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid! 
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: 
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. 
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen 
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen. 
5 
Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, 
tot Gij als rechter eens de laatste vierschaar spant. 
Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen, 
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, 
wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren, 
en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren. 
6 
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 
Zegen. 


