Mededelingen
Bloemengroet: Deze zondag worden de bloemen door de JV weggebracht, na
de middagdienst.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de zending.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er geen zondagsschool.
 Mannenconferentie: Denk ook alvast na over de mannenconferentie van 16 en
17 oktober in Mussel met als thema 'Jezus ontmoeten' (info bij Bram Koerts).
 Worstenactie: In oktober is er weer een worstenactie. U kunt uw bestelling
opschrijven op de flap-over in de ontmoetingshal of bestellen bij Klasina Wubs
en Jan Schutte. Het vleespakket bestaat uit: 1 kilo leverworst, 3 droge worsten
en 3 verse worsten. Het pakket kost €20,-.
 Startzondag: Het programma voor de rest van de dag ziet er als volgt uit:
12.15u-12.45u: Koffie, tijd voor ontmoeting
12.45u-14.00u: Broodmaaltijd voor de hele gemeente
14.30u-15.45u: Middagdienst met medewerking van Lifesong
16.00u-18.00u: Bloemen wegbrengen door de jeugdclubs en JV
18.00u-21.00u: Avondprogramma voor jeugdclubs en JV
Mededelingen D.V.
 Startweek 2015: Ook dit jaar begint het nieuwe seizoen weer met een
spetterende startweek waar u allen voor bent uitgenodigd! Het programma:
 Maandag 14 september: Viswedstrijd voor de hele gemeente
Vispas is niet nodig. Tijd: 18.00u-19.30u
 Dinsdag 15 september: Sport en Spel voor de hele gemeente
Onstwedderweg 70. Tijd: 18.00u-20.30u
 Woensdag 16 september: Zondagsschool en Clubs
 Vrijdag 18 september: Muziekavond voor iedereen
Tijd: 19.00u-20.30u
Wil je tijdens de muziek- en zangavond iets doen, geef dit dan aan bij Janna MeijerWubs. Janna zal een programma maken waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om in
groepen of alleen iets te doen.
Heeft u een lied wat u op deze avond graag met de gemeente zingt? Dit kunt u
opschrijven op de flap-over in de ontmoetingshal.
Meer informatie over de startweek kunt u vinden in het laatste kompas.
Zondag 20 september: Volgende week zondag zijn de diensten op de normale tijden
(09.30u en 14.30u). In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De
morgendienst is extra feestelijk, deze zal in het teken staan van de bediening van de
doop.


Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Evangelische liedbundel 168 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U voor elke nieuwe dag.
dank U, o God voor al wat leeft,
Dank U dat ik met al mijn zorgen
dank U voor wat ik niet verdiende:
bij U komen mag.
dat U mij vergeeft.
3 Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

4 Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

5 Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6 Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 86: 4 NB
God gaf zijn woord, roert nu de trom,
reidanst, gij vrouwen, roept alom,
dit is de blijde mare:
veldheren vluchten voor Hem uit,
in vrouwenhanden valt de buit
van boze legerscharen.
Deelt gij niet mee in overvloed?
Zilveren vleugels, gouden gloed,
een vlucht van witte duiven,
zij dekken als de sneeuw het veld.
De Heer staat op, Hij is een held
die legers doet verstuiven.
•

Gebed om de Heilige Geest

• De wet van God
• Zingen: ‘Uw Woord is lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
• Schriftlezing: 1 Samuël 1: 24-28 en 1 Samuël 2: 18-20
• Zingen: ‘Als je veel van iemand houdt’ (Elly en Rikkert)
Als je veel van iemand houdt
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
Da's heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Een mooier geschenk ken ik niet
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
• Verkondiging: ‘Knielen’
• Zingen: Ps. 99: 4 en 5 OB
4 Roemt nu onzen God.
Knielt op zijn gebod,
voor zijn voetbank neer.
Heilig is de HEER,
op zijn hogen troon.
Amrams grote zoon
en zijn broeder waren
Bij zijn priesterscharen.

5 Ook was Samuël
op Gods hoog bevel,
biddend voor zijn volk,
als een hemeltolk.
Hij en and'ren meer
riepen tot den HEER,
die met gunstig' oren
hun geroep wou horen.

•
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: ‘Onze Vader’ (staande)
Zegen

Liturgie middagdienst
• Zingen Opwekking 430 – Heer ik prijs Uw grote Naam
U daalde neer van uw troon
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
om mens te zijn.
Want U bent de weg gegaan
Van de stal naar het kruis
die mij redding bracht en leven.
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
• Votum en groet
• Zingen Opwekking 715 – Wat hou ik van Uw huis
Wat hou ik van uw huis,
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans
zo’n blijvende schreeuw
om de levende God.
om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
•
•

Gebed
Luisterlied Duruflé ‘notre Pere’

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté

soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd’hui notre pain de
ce jour, pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
• Schriftlezing: Zacharia 14: 16-21
• Zingen Opwekking 720 – In de Naam van de Vader
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
(2x)
Hoor ons loflied Heer, onze dank
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw
weerklinkt
naam.
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Hoor ons loflied Heer, onze dank
Heel de wereld ziet het:
weerklinkt
God maakt vrij, God maakt vrij
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
in die hoop leven wij.
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
In de naam van de Vader,
Heel de wereld ziet het:
in de naam van de Zoon,
Refrein
in de naam van de Geest voor Uw troon,
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet
het:
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij.

Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet
het:
Refrein

• Preektekst: ‘Laat uw Naam worden geheiligd’ (Lukas 11:2)
• Preek: ‘Jouw leven? Een kanaal van heiligheid!’
• Zingen Opwekking 436 – Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Refrein:
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
tot in eeuwigheid. )
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

Refrein:
Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid. )
Refrein:
Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid. )
Amen. Amen.

• Dankgebed
• Zingen Opwekking 648 – U roept ons Vader
U roept ons, Vader,
Vernieuw ons denken nu,
om als dank voor Uw liefde
open ons hart,
U te aanbidden Heer.
help ons Uw stem te verstaan.
Wij willen komen
U gaf Uw leven, Heer;
in Uw nabijhied
dankzij Uw dood
en buigen voor U neer.
mogen wij voor U staan.
Refrein:
Hier zijn wij, als levend offer, Heer,
heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor Uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.
Wij knielen neer bij het kruis,
•
•

zien Uw lijden heel dichtbij.
U wilde sterven voor ons;
ons leven geven wij.
(Refrein)
Wij eren U. (8x)

Geloofsbelijdenis
Zingen Opwekking 493 – Jezus, wat een heerlijke naam

Jezus, wat een heerlijke naam;
Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
al mijn schuld is weggedaan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
Jezus, wat een heerlijke naam;
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
waarheid die mij sterk doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
Jezus, wat een heerlijke naam;
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
liefde die mij op doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
liefde die mij op doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
Jezus, wat een heerlijke naam.
•

Zegen

