in deze dienst:

Openbare Geloofsbelijdenis van10 catechisanten
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Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Ds. J.R. Lammers
Organist: Allard van Dijk
Trompettist: Robert van Dijk
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Welkom
Aanvangslied : Psalm 118 : 7, 8, 9
7)

Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven 's HEREN majesteit.
Dit is de poort, de poort des HEREN,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.

8)

De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's HEREN hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

9)

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

Votum en groet
Kyriegebed
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Zingen (glorialied): Opwekking 614
1) Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
2) Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
3) In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)
4) En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein 2x:
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.
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Gebed bij de schriften
Schriftlezing:
Marcus 1 : 35 – 39
35

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij
op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar
te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen
hem vlug achterna, 37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze
tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38 Toen zei hij: ‘Laten we
ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik
ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers
op weg gegaan.’39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in
de synagogen en dreef hij demonen uit.

Marcus 16 : 1 – 8
Het lege graf
1
Toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria uit Magdala en Maria de
moeder van Jakobus, en Salome
geurige olie om hem te balsemen. 2 Op
de eerste dag van de week gingen ze
heel vroeg in de ochtend, vlak na
zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden
tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons
de steen voor de ingang van
het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen
al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze
het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen:
‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is.
Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar
hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en
tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem
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zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’8 Ze gingen naar buiten en
vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst
en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets
zeiden.

Zingen: Gezang 215
1)

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2)

Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3)

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!
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Lezing van de tekst: Marcus 16 : 6
‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is.
Hij is opgewekt uit de dood,

Preek
Zingen: Opwekking 599
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
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de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein 2x
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Geloofsbelijdenis door:
Berthold Gerrits, Teun Keizer, Rinske Keizer, Hessel Keizer,
Marjolein Nooteboom, Berdien Stokkink, Johanne Veldwijk,
Johan Wolters, Pascal Bijvank en Harrold Vijge

Bij de geloofsbelijdenis: tijdens de plechtigheid gaat de gemeente
staan en de gemeente blijft staan om staande het jawoord uit te
spreken. Na het jawoord gaat de gemeente weer zitten.
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Zingen: Geloofsbelijdenis(Opwekking 347)
Ik geloof in God de Vader,
Schepper die de schepping draagt.
In zijn zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen,
naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U ben Heer, U bent Heer. (4x)
Naam aller namen,
naam aller namen.

Zingen: NLB gezang 363 (= Oude Berijming Psalm 134 : 3)
3)

Dat’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren Heer!
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Zingen: Opwekking 488
Heer, ik kom tot U;
Neem mijn hart, verander mij,
Als ik U ontmoet
Vind ik rust bij U.
Want Heer, ik heb ontdekt,
Dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast,
Laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
voor de kracht van uw liefde.
Refrein 2x:
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
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Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Zingen: Gezang 293 (melodie The rose)
1)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2)

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3)

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
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4)

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen
Zingen: Gezang 456: 3
3)

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Zingen: Lied 132 : 1,2 3 (Evang.Liedbundel)
1)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2)

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere; Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3)

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
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Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Na de kerkdienst is er gelegenheid de catechisanten te
feliciteren en is er koffie, thee en limonade in het Dorpshuis.
U bent van harte welkom !
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U kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl
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