Zondag 9 mei 2021, 10:00 uur - Leesdienst
Tekst: Kolossenzen 3: 3 - 4
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal
geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Thema: Hemelgericht leven
1. Verleden; U bent gestorven
2. Heden; Uw leven is verborgen
3. Toekomst; En u zult geopenbaard worden
Liturgie:
Psalm 146: 1 en 3
10 Geb. des Heeren: 9
Lezen: Kolossenzen 3: 1-17
Psalm 145: 4 en 5
Psalm 25: 7
Psalm 126: 3
Citaat:
Niemand kan met Christus opstaan als hij niet eerst met Hem is gestorven. Hij bedoelt dat wij dood
moeten zijn voor de wereld om te kunnen leven met Christus. Waarom leert hij ons dat we de dingen
moeten zoeken die boven zijn? Omdat het leven van de gelovigen zich daarboven bevindt. En waarom
onderwijst hij dat wij ons niet meer bezig moeten houden met de dingen van deze aarde? Omdat wij
dood zijn voor de wereld. Het is alsof hij zegt: de dood gaat vooraf aan de opstanding waar ik over
sprak. Beide kanten moeten in u aanwezig zijn. Johannes Calvijn
Leestips:
• Johannes 11: 21-27
• Romeinen 8
• Efeze 2
• Filippenzen 3: 17-21
Vragen voor de kinderen:
1) Paulus heeft gehoord dat de gemeente van Kolosse afdwaalt van de Bijbelse leer. Daarom schrijft
hij de gemeente een brief om ze te onderwijzen. Heb jij ook wel eens een brief geschreven?
2) In de tekst wordt gesproken over het woord ‘heerlijkheid’. Kun je je daar iets bij voorstellen? Waar
denk je dan aan bij dit woord? Praat er eens over met je ouders, wat dit woord betekent.
3) In vers 14 roept Paulus ons op om elkaar lief te hebben. Wie heb jij allemaal lief? Heb je ook de
Heere Jezus lief?
Gespreksvragen:
1) In de Kolossenzen brief staat Christus centraal. Het thema: “in Hem, in Christus”, komt regelmatig
terug. Zoek dit thema minstens 10 keer op in de brief. U kunt hierbij de Bijbel met uitleg gebruiken.
2) Vandaag is de laatste zondag voor Hemelvaart. In de periode tussen Pasen en Hemelvaart heeft de
Heere Jezus Zijn discipelen nog veel onderwijs gegeven. Wat heeft u / heb jij geleerd in de
afgelopen weken na Pasen?
3) Waarom zegt Paulus in vers 3: “Want gij zijt gestorven”, terwijl hij daarna zegt: “en uw leven is met
Christus…”? Hoe kun je nu leven terwijl je gestorven bent? Lees ook Johannes 11: 25
4) In de verzen die volgen op onze tekst, noemt Paulus een aantal dingen, die niet horen bij een
Christelijk leven. Kun(t) u/jij een aantal concrete dingen noemen? Lees o.a. de verzen 5, 8 en 9.
5) Ook noemt hij dingen die wel bij een Christelijk leven horen. Kun(t) u/jij een aantal concrete dingen
noemen? Lees o.a. de verzen 12-14.

De gelezen preek was van ds J. IJsselstein

Zondag 9 mei 2021 15:00 - Leesdienst
Tekst: 1 Samuël 1
Thema: De tranen van de biddende Hanna
1. Stille tranen
2. Uitgegoten tranen
3. Gedroogde tranen
Liturgie:
Psalm 65: 1
Geloofsbelijdenis
Psalm 25: 5
Lezen : 1 Samuël 1
Psalm 116: 5 en 11
Psalm 56: 4
Psalm 128: 4

(kerkelijke collecte voor de Emerituskas)

Citaat:
Toen God mij bekeerde tot het geloof, is mijn ondergang verhoed door de dagelijks vergoten tranen van
mijn moeder.
(Aurelius Augustinus)
Leestips:
• Genesis 18: 1-15, Genesis 21: 1-7 (Sara)
• Genesis 25: 19-26 (Rebekka)
• Richteren 13 (moeder van Simson)
• Lukas 1: 5-25 (Elisabet)
Vandaag is het moederdag. Vanmiddag gaat de preek over een vrouw die eerst onvruchtbaar was. Dat
gaf haar veel verdriet, maar ook veel gebed. De Heere zag haar tranen en hoorde haar gebed. Ze mocht
haar kind teruggeven aan de Heere. Er zitten veel lessen in deze geschiedenis.
Gespreksvragen:
1. Elkana blijft met zijn gezin trouw aan de dienst van de Heere in Silo. Daar horen ze, ook al gaat het
er niet goed.
a. Hoe gaan jullie daar als gezin mee om in de huidige lastige omstandigheden?
b. Wat is het moeilijke aan trouw blijven aan de gemeente waarin de Heere ons heeft geplaatst?
c. Wat is de mooie kant ervan?
2. Het aardse huwelijk is een beeld van het huwelijk van Christus met Zijn bruidskerk.
a. Wat betekent dit voor je rol als man en/of vrouw?
b. Hoe helpt het u/jij om de ander lief te hebben? En dé Ander?
3. Het is bijzonder dat vaak onvruchtbare vrouwen op de kruispunten van de heilsgeschiedenis staan.
Zie ook de leestips. Wat zegt dit over de manier waarop God werkt? Welke boodschap zit hierin voor
u/jou?
4. Hanna beloofde de Heere haar kind aan Hem te geven, als ze een zoon zou krijgen (1 Sam.
1:11,28).
a. Doet u/jij de Heere ook wel eens een belofte? Hoe is het daar nu mee?
b. Is het ons diepste verlangen dat ons kind, onze kinderen hun leven in dienst van Gods
Koninkrijk zullen geven? Waarom wel/niet?
c. We zien uit naar predikanten en zendingswerkers die in Gods kerk mogen dienen. Bid
voortdurend of uw kinderen en de kinderen van de gemeente daarvoor worden geroepen. Bid
ook voor het Curatorium dat in deze maand zal vergaderen én voor de broeders met wie
wordt gesproken over hun bekering en roeping.
5. Hanna’s uitgegoten en gedroogde tranen zijn een beeld van de bekering tot God.
a. Leg dat eens uit?
b. Hoe raakt dit uw/jouw leven?
c. Wat hebt u/jij geleerd vanmiddag?

Voor de kinderen:
1. Hanna werd gepest omdat ze geen kinderen kon krijgen. Misschien heb jij ook wel te maken met
pesten. Hoe ga je daarmee om?
2. Waar ging Hanna met haar verdriet naartoe? Wat leert dit jou?
3. Hanna beloofde aan de Heere dat als ze een zoon zou krijgen, hij de Heere zou dienen. Zou jij
graag dominee of zendingswerker willen worden? Waarom wel/niet?

De gelezen preek was van ds J. IJsselstein

Zondag 9 mei 2021 19:15 - ds W.A. Zondag
HC Zondag 20
Vraag 53: Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?
Antwoord: Eerstelijk, dat Hij tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten
andere, dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al zijn
weldaden deelachtig make, mij trooste, en bij mij eeuwiglijk blijve.
Liturgie:
Psalm 119: 6, 7
Psalm 119: 10
Lezen: Handelingen 8: 26-40
Psalm 119: 80, 84, 86
Psalm 51: 6
Psalm 119: 88

(kerkelijke collecte voor de Emerituskas)

Thema: De Heilige Geest:
1) verbindt aan Christus
2) troost met Christus
3) houdt bij Christus
Citaat: “Alles wat God werkt in en op ons, werkt Hij door zijn Geest. Die dan geen werk van Gods Geest
heeft op zijn hart, heeft nooit ontferming of genade van God ontvangen”.
John Owen, Een verhandeling aangaande de Heilige Geest.
Belijdenis: Westminster Confessie, Hoofdstuk 10, par. 1 en 2:
I. Allen die God tot het leven gepredestineerd heeft, en alleen dezen, heeft Hem behaagd om in Zijn
besloten punt des tijds doeltreffend te roepen middels Zijn Woord en Geest uit hun ellendestaat van
zonde en dood, in welke zij van nature waren, tot het verkrijgen van genade en redding door Jezus
Christus en om zaligmakend de zaken van God te begrijpen; wegnemende hun eigen hart van steen, en
gevende aan hen een hart van vlees; vernieuwende hun willen, en middels Zijn almachtige kracht
besluitende tot dat wat goed is, en zo doeltreffend tot Jezus Christus te trekken: toch zo, dat ze vrijwillig
komen, en gewillig gemaakt zijnde door Zijn genade.
II. Deze doeltreffende roeping komt alleen uit Gods vrije en bijzondere genade en niet uit iets voorzien in
de mens, die in dit alles geheel passief is, totdat hij tot leven gewekt en vernieuwd is door de Heilige
Geest, daardoor in staat gesteld zijnde om deze roeping te beantwoorden en de genade die hierin
uitgedrukt en geofferd wordt te omhelzen.
Leestip:
• Galaten 4 (verzegeling door de Geest)
• 1 Johannes 5 (getuigen in de hemel)
• 1 Petrus 4 (Geest Die blijft)
• NGB art. 8 t/m 11

Afbeelding: schilderij van Filippus en
kamerling door Rembrandt

Gespreksvragen:
1. Noem eens een bijbeltekst waaruit blijkt dat de Heilige Geest een Persoon is.
2. Waaruit blijkt dat de Heilige Geest op een verborgen wijze werkt? Betrek in het antwoord hetgeen de
Heere Jezus tegen Nicodemus heeft gezegd over het werk van de Heilige Geest (Johannes 3: 1-8).
3. Wat is juist? De Heilige Geest gaat uit van a) de Vader, b) de Zoon, c) zowel de Vader als van de
Zoon.
4. De Heilige Geest maakt een mens arm om deze mens ook rijk te maken. Vertel eens iets over dat
‘arm maken’. Wat houdt dat in?
5. De Geest wordt ook de Trooster genoemd. Hoe gaat Hij een mens ‘troosten’? Troosten impliceert
dat er verdriet is. In welk verdriet gaat de Geest troosten?
6. De Heilige Geest gaat “Christus en al zijn weldaden deelachtig maken”. Op welke wijze doet Hij dat?
Herken jij, herkent u dat? Hoe zien wij dat in Handelingen 8 bij de ‘Kamerling’ gebeuren?
7. Lees eens Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5, artikel 10 over de zekerheid van het geloof en het werk
van de Heilige Geest:
“En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het
Woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in Zijn Woord zeer overvloedig tot
onzen troost geopenbaard heeft; uit het getuigenis des Heiligen Geestes, Die met onzen geest
getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn , Rom. 8:16, 17,; eindelijk, uit de ernstige en
heilige oefening van een goede consciëntie en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods
dezen vasten troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitsgaders
dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn”.
Voor de kinderen:
1. De Heere is één God. Toch kennen wij drie Personen. Dat zijn: de V…………….., de
Z……………….. en de H………….. G………………
2. Wanneer is de Heilige Geest uitgestort? Antwoord: a) op het Kerstfeest, b) op het Paasfeest, c) op
het Pinksterfeest.
3. De Heilige Geest kun je niet zien, maar wel merken. Hij maakt namelijk dat je naar God gaat
verl………………….. en dat je graag naar Zijn Woord l………………
4. De Heilige Geest troost ook. Dat doet Hij door in je hart te fluisteren: ‘je hoeft niet verdrietig te zijn, je
bent een k………….. van God’.

