Liturgie voor de aangepaste dienst
op zondag 16 mei
om 15.00 uur in de Dorpskerk te IJsselmuiden

Voorganger: ds. W.C. Polinder.
Muziekgroep: Klaas, Thijs, Esther, Abke, Hannah,
Niels en Geralda.

De kerkenraad komt binnen
en een ouderling heet iedereen welkom.

We zingen: Samen in de naam van Jezus

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
We bidden in stilte
We vragen voor onszelf, voor elkaar en voor de dominee om Gods
zegen tijdens de dienst.

Votum en groet
De dominee zegt van Wie we in de dienst onze hulp verwachten
(votum); vervolgens laat God ons groeten (groet).

We zingen: Psalm: 116: 1 (OB)

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.

Wij zeggen wat we geloven
De geloofsbelijdenis door Tineke.

Wij geloven in de Heere God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
Die geboren werd in de stal van Bethlehem,
Die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
Die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in ons hart.
Wij geloven in één christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader.
Wij geloven dat God al onze zonden wil vergeven.
Wij geloven dat wij straks een nieuw lichaam krijgen,
en dat we dan altijd bij de Heere Jezus mogen zijn.

We zingen: God kent jou vanaf het begin

(Refrein) 2x
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij. (Refrein)

We bidden God om Zijn zegen over deze kerkdienst
We bidden God of Hij ons door Zijn Heilige Geest wil helpen om
te begrijpen wat Hij ons vanuit de Bijbel te zeggen heeft.

We zingen: Als je bid zal Hij je geven

(Refrein)
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij
opendoen,
Als je zoekt dan zul je ’t vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

1.Als je de Vader vraagt om ‘n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)

2.Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)

Wij lezen uit de Bijbel:
Genesis 39 door Heidi (Bijbel in gewone taal)

Jozef wordt verkocht aan Potifar
391Jozef was naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars hem verkocht
aan een Egyptenaar die Potifar heette. Potifar had de leiding over de lijfwacht van
de farao. 2De Heer hielp Jozef, zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het
huis van Potifar werken.
3Potifar begreep dat de Heer Jozef hielp. Want alles wat Jozef deed, ging
goed. 4Daarom had hij vertrouwen in Jozef. Jozef werd zijn persoonlijke dienaar.
Potifar gaf hem ook de leiding over alles wat er in zijn huis gebeurde. Jozef
zorgde voor al zijn bezittingen.
5Vanaf die tijd ging het goed met al het bezit van Potifar, in zijn huis en op het
land. Daar zorgde de Heer voor, omdat Jozef bij Potifar in dienst was. 6Potifar liet
alles aan Jozef over. Hij bepaalde zelf alleen nog maar wat hij elke dag wilde
eten. Verder hoefde hij nergens meer aan te denken.
De vrouw van Potifar wil met Jozef naar bed
Jozef was heel knap en hij zag er goed uit. 7De vrouw van Potifar wilde met Jozef
naar bed. Ze zei: ‘Kom bij me liggen.’

8Maar

Jozef wilde niet. Hij zei tegen haar: ‘Mijn meester bemoeit zich hier in huis
nergens mee. Hij laat mij overal voor zorgen. 9Er is hier niemand die zo belangrijk
is als ik. Alles heeft mijn meester mij gegeven. Behalve u, want u bent zijn vrouw.
Wat u vraagt, kan ik niet doen. Want dan zou ik iets doen wat God verschrikkelijk
vindt.’
10Elke dag vroeg ze weer of Jozef met haar naar bed wilde. Maar hij deed het niet.
De vrouw van Potifar vertelt leugens
11Op een dag was Jozef in huis aan het werk. Er was verder niemand. 12Toen
pakte de vrouw van Potifar Jozef bij zijn kleren en zei: ‘Kom hier, kom bij me
liggen!’ Maar Jozef rukte zich los en vluchtte naar buiten. Zijn jas bleef achter bij
de vrouw van Potifar.

We zingen: Jozef zoekt zijn grote broers

1. Jozef zoekt zijn grote broers,
alle tien zijn ze jaloers,
op zijn jas en op zijn dromen,
als ze Jozef aan zien komen,
wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.

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.

We lezen verder uit de Bijbel:
Genesis 39 door Wilma
16Ze

liet de jas van Jozef naast zich liggen totdat haar man thuiskwam. 17Toen
vertelde ze hem hetzelfde verhaal: ‘Die Hebreeuwse slaaf van je is bij mij
geweest. Hij heeft me beledigd. Hij wilde met me naar bed! 18Maar ik begon hard
te roepen. Toen liet hij zijn jas liggen en vluchtte naar buiten.’
19Toen Potifar het verhaal van zijn vrouw hoorde, werd hij woedend. 20Hij liet Jozef
oppakken en naar de gevangenis van de farao brengen. Zo kwam Jozef in de
gevangenis terecht. 21Maar de Heer hielp hem. Hij zorgde ervoor dat de bewaker
van de gevangenis vertrouwen had in Jozef.

We zingen verder over Jozef:

3. Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker

door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.

4. Farao hoog op zijn troon
droomt een wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen
van de koe en korenaar
en de maan en sterren waar.
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.

We luisteren naar de preek.

We zingen: Dank U voor de wonderen die gebeuren

Dank U voor de wond’ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.
(Refrein)
Dank, dank, dank o Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)

Wij danken en bidden
We danken God voor de dienst en bidden voor elkaar.
De dominee vraagt voor wie er gebeden moet worden.

We zingen: de Here zegent jou

De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

God geeft ons zijn zegen.

Uitgangscollecte

