Liturgieboekje
Zondag 26 juni 2022

de Bron 08:30 uur:
de Kandelaar 16:30 uur:

email voor het beamteam:
email voor het videoteam:

ds. Marten de Vries
Alfred Brink (leesdienst)

beamteam@gkv-assen-west.nl
mediateam@gkv-assen-west.nl

Bijbelteksten: © Nieuwe Bijbelvertaling NBV21
Liederen:
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017
GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006
LB = Liedboek 2013
LvK = Liedboek voor de kerken 1973
Opw = Opwekking liederenbundel
E&R = E&R liedbundels
Sela = Sela liederen
NPB = de Nieuwe Psalmberijming
PvN = Psalmen voor Nu

zondag 26 juni 2022

Roosters
Tijd
Bijzonderheid

08:30 uur

Voorganger:
ds. M. de Vries
Ouderling van dienst:
Jacob Dwarshuis
Bijbellezing:
Organist:
Erik de Haan
Muzikale medewerking:
Video:
Gino Hessels
Beamer:
Mark Janssen
Geluid:
Kinderkring:
Welkom voor de dienst:

16:30 uur
Gez.dienst Kandelaar
Alfred Brink (LD)
Jacob Dwarshuis
Jaap van der Heide
Robert Jansen
Niek de Haan

Oppas:
Collecten:

Drenthe Mission
Kerk
Middagdienst: Diaconaal Platvorm Assen

Volgende zondag 3 juli 2022
Tijd
08:30 uur
Bijzonderheid
Voorganger:
br. F.H. Folkerts
Bijbellezing:
Organist:
Cor Kloeze
Video:
Simon Broeksema
Beamer:
Mark Janssen
Geluid:
Kinderkring:

2

16:30 uur
Gez.dienst Kandelaar
ds. J-H. Soepenberg

Zuid
Zuid

Morgendienst in de Bron 08:30 uur

Mededelingen (voorlezer)
votum en zegengroet
zingen
NPB 33:1.6 (‘Juich voor de HEER om Hem te loven…’)
1
Juich voor de HEER om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.
Haal uit je hart een lied naar boven;
leg alle liefde in je stem.
Zing bij de akkoorden;
speel met nieuwe woorden;
zing bij harp en luit.
Maak de mooiste klanken
om de HEER te danken;
zing het vrolijk uit.
6
Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.
Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.
wet
zingen GK06 103:1.4.5.8.9 (‘O, Schepper, Geest, woon in uw kerk…’)
1
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus' werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.
3

4
Uw krachten werken door het woord,
nooit wordt vergeefs uw taal gehoord.
Uw lamp schijnt in het duister hart,
uw licht verblindt wie zich verhardt.
5
Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door uw levend woord.
Geleid ook al Gods kindren voort.
8
Geest van de Vader en de Zoon,
terneergedaald van Christus' troon,
die met de Heiland voor ons pleit,
breng al Gods volk tot heerlijkheid.
9
U, Vader, U zij eeuwig eer!
Lof zij U, Christus, onze Heer!
U, Geest, van beiden uitgegaan,
geprezen zij uw grote naam!
bidden
luisterlied
In Uw huis waar ik mag wonen
waar ik onderdeel mag zijn
van allen die daar komen
huis van mensen, niet van steen
En in dat huis waar ik mag horen
van het mooiste liefdeslied
klinkt Uw stem in alle woorden;
woorden uit Uw liefdesbrief.
Het raakt m’n hart, het raakt mijn ziel, het raakt mijn hele bestaan
Het laat niet los, het houdt me vast, het geeft mij kracht om door te gaan
Ben ik onzeker, en ik twijfel, zie ik weer Uw woorden staan.
Deze brief is ondertekend, ondertekend met Uw Naam.
‘k Ben op zoek naar 1000 woorden
en zelfs dat is niet genoeg
4

kan ik U zo ooit antwoorden
met dingen die ik voor U doe.
ik weet mijn brief zal nooit perfect zijn
en mijn daden niet volmaakt
Toch ben ik bij U altijd welkom
het is die Liefde die mij raakt.
U raakt m’n hart, u raakt mijn ziel, U raakt mijn hele bestaan
U laat niet los, U houdt me vast, U geeft mij kracht om door te gaan.
Ben ik onzeker, en ik twijfel, zie ik weer Uw woorden staan.
Deze brief door U geschreven, is ondertekend met Uw Naam
U raakt m’n hart, U raakt mijn ziel, U raakt mijn hele bestaan
Uw laat niet los, U houdt me vast, U geeft mij kracht om door te gaan
Ben ik onzeker, en ik twijfel, zie ik weer Uw woorden staan.
Deze brief door U geschreven, is ondertekend met Uw Naam
Deze brief door U geschreven, is ondertekend met Uw Naam
lezen
Lucas 5,17-39
17
Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook
farizeeën en wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit
Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat
Hij zieken zou genezen. 18Er kwamen een paar mannen met een verlamde op
een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te
leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen,
en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het
tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen Hij hun geloof zag, zei
Hij tegen de man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 21De schriftgeleerden en de
farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat Hij deze godslasterlijke
taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22Maar Jezus wist wat
ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23Wat is
gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 24Ik
zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te
vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar
huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte
het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God
loofde. 26Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van
ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’
27
Daarna vertrok Hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette.
Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij!’ 28Levi stond op, liet alles achter en volgde
5

Hem. 29Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarbij een
groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. 30De farizeeën
en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en
drinkt u met tollenaars en zondaars?’ 31Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde
mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; 32Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars.’
33
Ze zeiden tegen Hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen
hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van U
eten en drinken maar.’ 34Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen dat de
bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? 35Maar er komt een dag
dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te
vasten.’ 36Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt een lap van een
nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt
hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. 37En niemand giet jonge wijn
in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en
wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. 38Jonge wijn moet in
nieuwe zakken worden gedaan. 39Maar niemand die oude wijn gedronken
heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude is beter.”’
zingen Weerklank gezang 21 [melodie: psalm 87]
1
De HEER zal op zijn berg een feest bereiden,
een maaltijd Hem ter eer, die Koning is;
Hij roept de volken tot zijn rijke dis;
Hij brengt hen samen die zijn naam belijden.
2
Gods tafel is gedekt met vette spijzen
en overvloed van fonkelende wijn;
die wijn zal edel en belegen zijn,
elk zal de keur der heerlijkheden prijzen.
3
God zal de sluier op zijn berg vernielen,
die het gelaat der natiën omhult.
Met vreugde over Sions heil vervuld,
zullen de volken voor de HEERE knielen.
4
God zal de laatste vijand overwinnen;
verslonden is de macht van dood en graf.
De HEERE zelf wist alle tranen af,
Hij doet de smaad weg van wie Hem beminnen.
6

tekst

Lucas 5,36-39

36

Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe
mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de
nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. 37En niemand giet jonge wijn in
oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt
de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. 38Jonge wijn moet in nieuwe
zakken worden gedaan. 39Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil
jonge; hij zegt immers: “De oude is beter.”’
preek
zingen NLB 907:1.3.4 (‘Jezus, mijn verblijden’)
1
Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.
3
Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.
4
Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
7

toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.
plusgroep
collecten
zingen NPB 92:1.5.6 (‘Goed is het U te danken…’)
1
Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.
Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.
5
Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein de plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.
6
Ze blijven alle dagen
hoe oud ook, sterk en fris.
God die rechtvaardig is,
laat hen veel vruchten dragen.
‘De HEER is te vertrouwen’
zo klinkt het uit hun mond,
‘Hij geeft ons vaste grond;
op Hem kunnen we bouwen.’
zegen
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Gezamenlijke middagdienst in de Kandelaar 16:30 uur
Mededelingen
Votum en zegen
Psalm 8: 1,3,4 en 6
1
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
3
Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
4
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.
6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
Gebed
Lezen Genesis 1:1-2:4
1

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en doods,
duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.
3
God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en
Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis
noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
6
God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s
van elkaar scheidt.’ 7God maakte het gewelf en scheidde het water onder het
gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. 8Hij noemde het gewelf hemel.
Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.
9

9

God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er
droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10Het droge noemde Hij aarde, het
samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was.
11
God zei: ‘Laat overal op aarde jong groen ontkiemen: zaadvormende planten
en alle soorten bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde
het. 12De aarde bracht jong groen voort: alle soorten zaadvormende planten en
alle soorten bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het
goed was. 13Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
14
God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden
van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de
dagen en de jaren, 15en als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op
de aarde.’ En zo gebeurde het. 16God maakte de twee grote lichten, het
grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen,
en ook de sterren. 17Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de
aarde, 18om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van
de duisternis. En God zag dat het goed was. 19Het werd avond en het werd
morgen. De vierde dag.
20
God zei: ‘Laat het water wemelen van levende wezens, en laten er boven de
aarde, langs het hemelgewelf, vogels vliegen.’ 21En God schiep de grote
zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en
krioelt, en alle soorten vogels, alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed
was. 22God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en
vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op
aarde.’ 23Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24
God zei: ‘Laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen: alle
soorten vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25God
maakte alle soorten in het wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten
dieren die op de aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was.
26
God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij
moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het
vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de
mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees
vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers
over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die
op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende
planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30Aan de
dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende
wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten tot voedsel.’
En zo gebeurde het.
10

31

God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het
werd morgen. De zesde dag.
1

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende
dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat
Hij gedaan had. 3God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag
rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.
4
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen.
Job 38: 1-8
1

Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm. Hij zei:
‘Wie is het die mijn besluit bedekt
onder woorden vol onverstand?
3
Sta op, Job, wapen je;
Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet.
4
Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?
Vertel het Me, als je zoveel weet.
5
Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
6
Waar zijn haar sokkels verankerd,
wie heeft haar hoeksteen gelegd,
7
terwijl de morgensterren samen jubelden,
de hemelbewoners juichten van vreugde?
8
En wie sloot de zee af met een deur,
toen ze uit de schoot van de aarde brak?
2

Psalm 19:1
1
Het ruime firmament
maakt wijd en zijd bekend
Gods werk en grote macht.
De dag meldt aan de dag
al wat Gods hand vermag;
de nacht zegt dit de nacht.
Dit wonderschoon verhaal
klinkt niet in mensentaal,
verbreidt zich zonder woorden.
Toch gaat, naar Gods besluit,
daarvan een boodschap uit
tot in de verste oorden.
11

Gewone Catechismus vr+antw 24 en 25
24 Waarom noem je God jouw Vader?
Omdat de Vader van Jezus Christus, die door zijn machtig Woord licht, land en
lucht, ja, al het leven, groot en klein, geschapen heeft, dankzij Jezus Christus
ook mijn Vader is.
25 Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt — de
evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?
Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle
variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort
of lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn
voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle bedoeling waarmee God
deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt heeft.
Preek
Psalm 19:3 en 6
3
Volkomen is Gods woord.
’t Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis
hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoor naar het woord van God.
Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht
en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig.
6
Houd alle overmoed,
die mij licht struik’len doet,
toch altijd ver van mij.
Maak mij ootmoedig, Heer;
dan leef ik tot uw eer,
van grove zonden vrij.
O, laat al wat ik zeg
en wat ik overleg,
U welgevallig wezen.
12

U, Heer, die mij verblijdt
en die mijn rotssteen zijt,
Verlosser, hoog geprezen!
Gebed
Geloofsbelijdenis
GK06 123: 1+2 ‘k Geloof in God de Vader, die uit niets
1
'k Geloof in God de Vader, die uit niets
geschapen heeft zijn hemelwoning,
almachtig in het leven riep
de aarde met de mens als koning.
God, die met kracht in eeuwigheid
regeert door zijn voorzienigheid,
zal aan zijn vaderhand mij leiden
met trouw in voor- en tegenspoed,
om Christus' wil mij veilig weiden,
zoals een goede herder doet.
2
'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind,
in Jezus, redder van de zonden,
zodat geen kwaad de machtsstrijd wint.
Bevrijder is Hij door zijn wonden,
de Christus, onze sterke Heer,
die ik als Priester-Koning eer,
Profeet en allerhoogste Leraar.
Ontvangen van de Heilge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
is Hij als mens bij ons geweest.
Collecte
LB 413 Grote God wij loven U
1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
13

2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!
3
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
Zegen
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