Liturgie 5 april 2020, 9.00u/11.00u
Gemeente zijn … je mag er zijn!

Liturgie 5 april 2020, 14:30u
Ds. Dunnewind

Heemse, Ds. Dreschler (Suggestie
voor de dienst: E&R 70: O
alle dorstigen)
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en gezongen
amen
Zingen: Opw. 818 Op die dag
Schuldbelijdenis en
genadeverkondiging: GK2006: Gz
155:1,3,4
Gebed
Lezen Matteüs 11:2-6 en 16-19
Zingen: Opwekking 689: spreek O
Heer door uw heilig woord
Tekst Matteüs 11:20-30
Kindmoment
Zingen: Kids Opwekking 77: God
kent jou vanaf het begin
Preek
Zingen: Opwekking 599: Kom tot de
Vader
Wet
Gebed
Collecte via Givt App
Zingen: Psalm 84:3 en 6
Zegen en gezongen amen
Opwekking 706 - Zie hoe Jezus lijdt
voor mij

Votum en groet Zingen Ps. 8a: 1-4
Heer onze God, hoe heerlijk is uw
naam..
Gebed
Schriftlezing: Gen. 1: 1-2 en 2,1-4;
Johannes 1,1-12
Zingen: Ps. 103: 1 en 5
Tekst: GC 24-27
Verkondiging
Zingen Lied 293: 1, 3 en 4 (LvdK
1973; Wat de toekomst brengen
moge)
Geloofsbelijdenis Zingen Gez. 149
(GK06 Zie ik sterren aan de hemel
staan…)
Gebed
Collecte
Slotzang Opwekking 407 O Heer
mijn God.. Zegen

Gewone Catechismus 24-27 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.
26. Staat een gelovige
argwanend tegenover
wetenschap?
Juist niet, want God heeft ons zo
gemaakt dat wij kunnen
onderzoeken hoe de wereld in
elkaar zit, zodat wij Hem loven om
zijn wijsheid en Hem als een goede
Vader vertrouwen.
27. Wat voor Vader is God voor
jou?
Door Jezus’ dood en opstanding
bevrijdt Hij mij uit de greep van het

kwaad en neemt Hij mij aan als zijn
kind. Met zijn Geest is Hij bij mij om
voor mij te zorgen en voedt Hij mij
op om mens te zijn.

Thema-activiteiten april
Geen samenkomsten, maar wel activiteiten
voor kinderen en jongeren (en iedereen die
mee wil doen een activiteit)
1. Maak een mooie tekening, knutselwerk of
kaart en stuur die naar iemand in je wijk.
Maak er een foto van voor op de beamer.
2. Doe iets speciaals voor iemand in deze
tijd en maak er een foto van (bijv. muziek
maken voor het verpleeghuis).
3. In verband met het maandthema: Je mag
er zijn! Maak iets moois waar je goed in bent
(playmobiel, Lego, tekening, knutselwerkjes,
bloemstuk, enz) Maak er een foto (evt.
selfie) van en stuur het op!
4. Schrijf een mooie (paas) boodschap op
papier en maak daarvan een leuke foto. En
stuur deze op. Mail of app
naar Gemeenteopbouw@gkvheemse.nl of
06-49009153. Dit kan de hele maand april.
Samenvatting Preek, 5 april 2020, Ds.
D.S. Dreschler
‘Je mag er zijn’, dat hoor je op veel
verschillende manieren in onze tijd. Op
internet, op school, in de samenleving: je telt
mee, je hoort erbij. Maar voel je dat ook
altijd zo? In de kerk mag je er zijn … in en
door Jezus Christus. Omdat Hij uit liefde zijn
leven gaf en stierf aan het kruis.
Je mag er zijn … in Jezus Christus
Tegenover de boeren, vissers en
stedelingen van Galilea lijkt Jezus anders te
spreken. Hij spreekt juist woorden van
oordeel. Hij wijst hen op hun
ongeloof. Waarom? Omdat Hij juist in die
steden zijn liefde had laten zien. Omdat Hij
juist daar wonderen had verricht en zieken
had genezen. Mensen met een
besmettelijke ziekte weer onder de mensen
had gebracht. Maar de mensen hadden niet
geloofd, waren gewoon doorgegaan met
hun leven. Daarom zullen zij zwaarder
gestraft worden: ze hadden het kunnen
weten. Jezus wil dat je Hem ook aanneemt
als de verlosser die voor jou zijn leven
gegeven heeft.
Je mag er zijn … kom zoals je bent
Daarom zegt Hij: Kom bij mij! Een hartelijke
uitnodiging. Het gaat niet om een
overtuiging, een boek, een groep mensen …
het gaat om Jezus zelf. Dat je bij Hem komt
en zijn woorden in je gaan wonen. Dat je zijn
liefde aanneemt. Je mag er zijn … in, door
en met Jezus Christus. Kom zoals je bent.

Probleem in de tijd van Jezus, en in onze
tijd, is dat mensen vaak allerlei eisen
stellen. Er worden geboden en regels
opgelegd. Je moet aan voorwaarden
voldoen. Mensen doen dingen omdat ze
moeten. Dan word je opgejaagd en
moe. Kun je je zomaar buitengesloten
voelen. Je kunt je ook minderwaardig voelen
om je zonden. Wanneer je zo met elkaar
omgaat, ga je elkaar de maat nemen en is
er weinig ruimte. Jezus zegt juist: je mag bij
Mij komen zoals je bent. Ik ben nederig en
zachtmoedig. Ik wil de minste zijn, in
woorden en daden.
Je mag er zijn … in liefde voor God en je
naaste
Hij vraagt om zijn juk op je te nemen: een
juk dat goed zit en dat licht is. Dat je helpt
om je leven te ontwikkelen in de goede
richting. In geloof, hoop en liefde. Zodat er
geestelijke groei is, verwondering, omzien,
geven en delen. Zodat je uiteindelijk op de
knieën gaat en je Vader in de hemel
aanbidt. Dankzij Hem mag je komen zoals je
bent, mag je er zijn, in Christus.

