Liturgie kinderdienst Dankdag

De gift van de weduwe.

Woensdagochtend 7 november 2018
Aanvang: 9:30 uur
Voorganger: Ds. A.J. Post
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Voorzang – OTH 122 vers 1,2 en 6
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.
6 Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
dat ik danken kan!
Votum en groet
Zingen – Psalm 116 vers 1 en 10 (themapsalm)
1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
’k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen
in ’t heiligdom, waar ’t volk vergaderd is.
Geloofsbelijdenis
● Wij geloven in God, onze Vader, Die de hemel en de aarde gemaakt
heeft. Zo machtig is Hij!
● En wij geloven in de Heere Jezus Christus, de enige Zoon van God.
Hij is geboren door een wonder van de Heilige Geest, heeft geleden, is
gestorven aan het kruis en ook begraven, ja, zelfs helemaal verlaten
door God. Maar na drie dagen is Hij weer uit de dood opgestaan.

3

● Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en aan de
rechterhand van God zit, maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde
om recht te spreken en alle dingen nieuw te maken.
● Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in ons hart.
● Wij geloven dat er één christelijke kerk is, waarin we allemaal bij
elkaar horen.
● Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een
nieuw lichaam zullen krijgen.
● En dat we dan voor altijd bij de Heere Jezus zullen zijn.
Zingen – OTH 444
’k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en ’k weet:
Hij is mij steeds nabij!
Gebed
Schriftlezing – Markus 12 vers 41 t/m 44
41 En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe
de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel
in.
42 En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp,
dat is een kwadrant.
43 En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:
Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft
dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben.
44 Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze
heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar
levensonderhoud.
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Intro thema
Collectes
Zingen – Psalm 31 vers 15 en 17
15 Hoe groot is ’t goed, dat Gij zult geven
hem, wiens oprechte geest
op U betrouwt, U vreest!
Hoe groot is ’t heil, dat G’in dit leven,
ver boven beed’ en wensen,
reeds wrocht voor ’t oog der mensen!
17 Geloofd zij God, Die Zijn genade
aan mij heeft groot gemaakt,
Die voor mijn welstand waakt!
Zijn oog slaat mij in liefde gade,
Hij wil mij heil bereiden,
mij in een vesting leiden.
Preek – ‘Alles geef ik U!’
Zingen themalied – OTH 235
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
2 Neem mijn handen, maak ze sterk
door Uw liefde tot Uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
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4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat, o Heer, Uw Geest er woon'.
6 Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.
Gedicht – (door een aantal kinderen)
Markus 12: 41-44
Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!
Jezus ziet dat op het tempelplein
veel mensen aan het offeren zijn.
Jezus ziet ook een vrouw met verdriet.
Twee muntjes geeft zij. Meer heeft ze
niet.
Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!
Jezus zegt nu: ‘Zij gaf toch veel meer.
Zij gaf uit liefde voor God de Heer.
Zij gaf God alles wat zij nodig had.
Zij gaf van harte, haar hele schat.’
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Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!
Dankgebed
Zingen – Psalm 65 vers 8 en 9
8 Uw goedheid kroont de jaargetijen.
Waar Gij Uw voetstap zet,
daar doet Gij ’t al ten zegen dijen,
daar druipt het al van vet.
Het woeste veld vangt zelfs die droppen,
zijn weide blijft niet droog;
de heuvels steken blijde toppen
met lachend groen omhoog.
9 De velden zijn bedekt met kudden,
de dalen zijn bekleed
met halmen, die van zwaarte
schudden,
en lonen ’s landmans zweet.
Zij juichen elk op zijne wijze,
Uw eer klimt uit het stof.
Zij zingen Uwen naam ten prijze
Uw goedheid en Uw lof.
Zegen
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