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OPENING WINTERWERK

Thema: ‘Op weg met Jozef’

Voorganger: ds. B.E. Weerd * Organist: H.J. de Bie * Koster: F.M. Smit
met medewerking van Meentkerk Ensemble en gemeenteleden

ORDE VAN DE DIENST
VERWELKOMING

De ontmoetingscommissie heet mensen welkom.
Er is ruimte voor ontmoeting in de hal en kerkzaal.

DE KERKENRAAD KOMT BINNEN
INLEIDEND ORGELSPEL

In rust en stilte leven we toe naar de dienst.

WELKOM

We worden welkom geheten.

STIL GEBED
(staande)

VOTUM EN GROET
(we gaan zitten)

AANVANGSTEKST
LIEDEREN

Opwekking 640: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’

(couplet)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
(refrein)
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer.
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren

(vervolg)

door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Herhalen couplet
Herhalen refrein(2x)
Mijn hulp is van U, Heer
O, van U!

Opwekking 518: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
1. Heer, U doorgrondt en kent mij,
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn lippen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent.

(vervolg)

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

(refrein)
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

(vervolg)

ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
‘

Refrein (zonder ‘elke dag)
Refrein

Opwekking 194: ‘U maakt ons één’
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

HET GEBOD VAN GOD
LIED

Psalm 119: ‘Waarmee bewaart de jeugd haar bloem’
4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden?
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer
hij zich door God en zijn gebod laat raden.
Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER,
leid mij niet af ter zijde en ten kwade.
5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord.
Leid mij in ’t licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD
KINDERMOMENT
1. Jozef zoekt zijn grote broers,
alle tien zijn ze jaloers,
op zijn jas en zijn dromen,
als ze Jozef aan zien komen
wordt zijn mantel afgerukt.
Jozef zit diep in de put.

Lied: ‘Jozef zoekt zijn grote broers’
2. Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is
komt in de gevangenis.

5. God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd
en het kwade valt in duigen

en de broers ze moeten buigen:
zo houdt God door Jozefs hand
’t volk van Israël in stand.

De kinderen van groep 1-3 gaan naar de kindernevendienst
EERSTE SCHRIFTLEZING

Genesis 37:1-11 en 18-20
door een gemeentelid

1 Jakob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaän.
2 Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het
kleinvee met zijn broers - hij was een jonge man - met de zonen van Bilha en met de zonen van
Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader
over. 3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van
zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. 4 Toen zijn broers zagen dat
hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot
hem spreken. 5 Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; daarom haatten zij hem
nog meer. 6 Hij zei tegen hen: Luister toch naar deze droom die ik gehad heb. 7 Zie, wij waren
midden op de akker schoven aan het binden; en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind
staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. 8
Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons
heersen? Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. 9
Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer een
droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. 10 Toen hij dit aan
zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: Wat is dat voor een
droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toekomen
om ons voor jou ter aarde neer te buigen? 11 Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader
hield de zaak in gedachten. . . . . . . .. . . . . . . . 18 Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun
nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. 19 Zij zeiden
tegen elkaar: Zie, daar komt die meester dromer aan. 20 Nu dan, kom, laten we hem doodslaan
en hem in een van deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier heeft hem opgegeten.
Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt.
LIED

Psalm 105: ‘Wie kan Gods wijs beleid doorgronden’
10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden?
Een man werd voor hen heengezonden:
de vrome Jozef, rijk in deugd,
tot slaaf verkocht in zijne jeugd,
in ijz’ren boeien wreed gekneld,
werd hun tot heil in eer gesteld.

TWEEDE SCHRIFTLEZING

1 Johannes 2:12-17
door een gemeentelid

12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 13 Ik schrijf
U, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de
boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. 14 Ik schrijf u, vaders, omdat
u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en

het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 15 Heb de wereld niet lief en ook niet
wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want
al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van
het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte,
maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
Psalm 73: ‘Toen ’t zwellend hart met ongeduld’

LIED

11. Toen ’t zwellend hart met ongeduld
en wrevel’ afgunst werd vervuld,
en ik geprikkeld in mijn nieren,
om trots mijn drift de toom te vieren,
was mijn verstand van licht beroofd:
ik heb Gods waarheid niet geloofd,
maar was door mijn verwaande geest
bij U een onvernuftig beest.

12. ‘k Zal dan gedurig bij U zijn
in al mijn noden, angst en pijn,
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!
Gij zult mij leiden door uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat,
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in uw heerlijkheid.

VERKONDIGING
Thema:

Op weg met Jozef
Psalm 62: ‘Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots’

LIED

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

6. Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
’t Zij hoog of laag, ’t zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

7. God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord,
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.
MOMENT VAN DELEN
-

Mededelingen
Bloemengroet
Jongeren vertellen over reis naar Albanië
Aankondiging collecten

COLLECTE
Orgelspel tijdens inzameling
De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
DANKGEBED – VOORBEDEN - STIL GEBED - ONZE VADER

Gezang 460: ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’

LIED
(staande)

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.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

5. Engelen, zingt ja en amen
met de Koning in het oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!
ZEGEN
UITLEIDEND ORGELSPEL

~~~~

Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en drinken we koffie,
thee of fris. Daarbij zijn leden van de ontmoetingscommissie
beschikbaar voor gesprek.
~~~~

Eventuele reacties betreffende de dienst
kunt u / kun jij richten aan
ds. B.E. Weerd
Augustinuslaan 33
1277 AA Huizen
tel. 035 – 52 43 431
e-mail: bweerd@hervormdhuizen.nl

