Getijde voor woensdag 10 maart 2021
biddag voor gewas, arbeid en visserij
Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel: Aart-Jan Bil
Cornet: Roselie en Elianne Biesma
Zang: Mirjam Bil en Leen Moerland
Ouderling: Erwin Flikweert
Welkom en mededelingen
Weerklank 418
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d’ onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 5 NB
1 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
Vroeg in de morgen kom ik, HEER,
en leg mijn noden voor U neer.
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: | ik wacht uw teken!
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3 Ik zal mij naar uw Huis begeven.
Door uwe goedertierenheid
word ik uw tempel ingeleid
en buig mij, Koning van mijn leven,
in vrees en beven.

6 Maar die uw lieve naam belijden,
vinden een schuilplaats aan uw hart:
zij zullen vrij van zorg en smart
juichende zich in U verblijden
te allen tijde.

Leefregel van God
Psalm 119 NB
13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.
14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Weerklank 602
3 Wilt U voor alles zorgen
wat in uw schepping leeft?
Voor wat vandaag en morgen
uw zegen nodig heeft?

4 Ik bid U voor de regen
en voor de zonneschijn.
En ook of de vakantie
dit jaar weer goed mag zijn.

5 Ik bid U voor het leren.
Ik bid U voor het werk.
Ik bid om goede kleren.
Ik bid U voor de kerk.

6 Wilt U voor alles zorgen?
Maar geef mij bovenal
het uitzicht op de morgen
dat Jezus komen zal!

7 Leer mij afhank’lijk leven. | Geef moed voor elke dag.
En laat mij nooit vergeten | dat ik U danken mag!
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Schriftlezing: Filippenzen 3: 17 – 4: 20
Leven als burgers van de hemel
17
Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op
hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.
18
Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu
ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus.
19
Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun
schande; zij bedenken aardse dingen.
20
Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de
Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21Die ons
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn
verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle
dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.
Opwekkingen
41Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn
blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!
2
Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de
Heere. 3Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen,
die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens
en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des
levens staan. 4Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd
u. 5Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
6
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten bewaken in Christus Jezus.
8
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig
is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd
is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
9
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe
dat; en de God van de vrede zal met u zijn.
Dank voor de ontvangen gaven
10
En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij
eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht,
maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen.
11
Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te
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zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.
12
En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het
is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel
in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben
als in gebrek te lijden. 13Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij
kracht geeft. 14Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in
mijn verdrukking. 15En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het
Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn
deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen.
16
Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd
voor wat ik nodig had.
17
Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening
toeneemt. 18Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben
geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat
door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer,
welbehaaglijk voor God. 19Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn
rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door
Christus Jezus. 20Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle
eeuwigheid. Amen.
Psalm 145 OB
6 De Heer' is recht, in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.
Verkondiging: ‘Kijk goed!’- deel 1
Weerklank 348
2 Om water op het droge, | om groei in de woestijn,
om doorzettingsvermogen | voor wie mistroostig zijn,
om werk voor werkelozen, | om toekomst, hier en nu,
om hulp voor hulpelozen | roepen wij, Heer, tot U!
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3 Om goedheid die kan delen,
om brood dat breken kan,
om vrede voor zovelen,
om land voor alleman,
om gulheid die kan geven,
om eigen ommekeer,
om mededeelzaam leven
bidden wij U, o Heer!

4 Om hoop, geloof en liefde,
om vrijheid en om recht –
dat eindelijk geschiede
al wat Gij hebt voorzegd:
uw rijk, Heer, laat het komen,
uw wil alom gedaan,
dan zal aan alle bomen
de bloesem opengaan!

Gebeden
Weerklank 76
2a,4b Wees niet bezorgd, maar blijde:
de Here zorgt voor u.
Laat niet door vrees u leiden,
want Hij staat borg voor u.
en al wat u geleerd is,
doe dat en leef daarbij:
en God, de God des vredes,
zal altijd met u zijn.
Zegen
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Avonddienst 19.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Sem Bienefelt
Dwarsfluit: Marline Wessels
Zang: Anne-Marie Remeijn en Johan Stouten
Ouderling: Joël Eichler
Welkom en mededelingen
Psalm 67 OB
3 De volken zullen, Heer', U loven;
O Heer', U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen; | Onze God geeft zegen
Hij, die alles geeft, | Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen, | Wat op aarde leeft.
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 755
1 Bewerk ons hart, o God, | Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen | Wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart; | Geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer; | Geef dat twijfel vlucht,
Refrein:
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!
2 Uw Woord is levend licht | Voor ons verduisterd hart;
Draagt ons door verleiding heen, | Wijst ons steeds uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel, | Vrijheid voor de slaaf;
Geeft ons wijsheid, voedt ons op. | Heer, spreek tot ons vandaag.
Refrein
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Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

4x

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 3: 17 – 4: 20 (zie morgendienst)
Psalm 146 OB
1 Prijs den Heer' met blijde galmen; 3 Zalig hij, die in dit leven,
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
Jakobs God ter hulpe heeft;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Hij, die door den nood gedreven,
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
Zich tot Hem om troost begeeft;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Hem verhogen in mijn lied.
Vestigt op den Heer', zijn God.
5 't Is de Heer', die 't recht der armen, | Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen, | Hongerigen mildlijk voedt;
Die gevangnen vrijheid schenkt, | En aan hun ellende denkt.
Verkondiging: ‘Kijk goed!’-deel 2
Zingende Gezegend 89
2 Weest in geen enkel ding bezorgd!
Is het u bang te moede,
brengt dan uw wens én dank bij God
Hij keert het kwaad ten goede.
In Christus zal, van hogerhand,
Gods vrede boven ons verstand
uw hoofd en hart behoeden.
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3 Verheugt u in de Heer, altijd,
dat zich uw hart verblijde;
en dat als licht uw vriend'lijkheid
zich wijd en zijd verspreide,
want Christus komt - Hij is nabij,
verheugt u zeer, weest blij, weest blij,
weest blij, te allen tijde!
Gebeden
Liedboek 44
2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de diaconie.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
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