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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. F. Vriese en worden weggebracht door zr. R. Nap.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “De jongen uit Naïn”.
Noodhulp Nepal: De collecte voor noodhulp Nepal heeft €508,85 opgebracht.
Mededelingen D.V.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig
tussen 18:30u en 19:00u.
Gebedsuur: Op 5 oktober zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur
plaatsvinden in Champ Clark. Als u of jij gebedspunten heeft, geef dat dan
gerust door aan Bram Koerts of Martha Raveling. We bidden graag voor u, jou
of voor je gebedspunt.
Zondag 8 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
14.30 uur. Tijdens beide hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 8 oktober, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 8 oktober : Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst: Marcha
Braam
Kledingbeurs: Op 18 november wordt er weer een kledingbeurs georganiseerd
in ons gebouw. Op woensdag 11 oktober gaan we daarom langs de deuren van
onze gemeenteleden om zoveel mogelijk kleding en/of speelgoed mee te
nemen die u hiervoor beschikbaar wilt stellen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw diaconie.

Liturgie Ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• Voorzang: Psalm 122 (De Nieuwe Psalmberijming)
1. Wat was ik blij toen mij een stem
uitbundig riep om mee te gaan.
Huis van de HEER, ik kom eraan ik sta al klaar, Jeruzalem!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.
2. Jeruzalem toont mij haar pracht:
een oogverblindend meesterwerk.
De stadsmuur is massief en sterk,
een teken van Gods trouw en macht.
De stammen komen ieder jaar
naar Gods bevel hier bij elkaar
om Hem te danken en te eren.
Hier is de zetel neergezet
om recht te spreken naar zijn wet;
van hieruit wil Hij ons regeren.

3. Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet
en dat haar muur bescherming biedt,
zodat de stad in welvaart leeft.
Het is om elk familielid
dat ik voor deze Godsstad bid,
de mooiste stad van alle steden.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal
om voorspoed, veiligheid en vrede.

• Votum en Groet
• Zingen: Gezang 255, 1 en 4 (Ere zij aan God, de Vader...)
1 Ere zij aan God, de Vader,
4 Halleluja, lof, aanbidding
ere zij aan God, de Zoon,
brengen englen U ter eer,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
heerlijkheid en kracht en machten
de Drieeenge in zijn troon.
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!
lof zij U, der heren Heer!
• Leefregels
• Zingen: Opwekking 642 (Al mijn zonden, al mijn zorgen…)
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: Ontmoet mij hier.

• Gebed bij de opening van het Woord
• Schriftlezing: Micha 7,18-20
18 Wie is een God als U,
Die de ongerechtigheid vergeeft,
Die voorbijgaat aan de overtreding
van het overblijfsel van Zijn eigendom?
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.
19 Hij zal Zich weer over ons ontfermen,
Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,
ja, U zult al hun zonden werpen
in de diepten van de zee.
20 U zult Jakob de trouw bewijzen
en Abraham de goedertierenheid,
die U aan onze vaderen gezworen hebt
vanaf de dagen van weleer.
• Mattheus 9,1-8
9 En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men
bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag.
2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw
zonden zijn u vergeven.
3 En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God.
4 En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw
hart?
5 Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op
en ga lopen?
6 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te
vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
7 En hij stond op en ging naar zijn huis.

8 Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo'n
macht aan de mensen gegeven had.
• Zingen: Zingende Gezegend 52, 1. 4. 5. 6 en 7 (mel. Gez. 327)
Hier lig ik, Heiland, zonder kracht,
vier vrienden hebben mij gebracht;
ik heb geen been om op te staan,
geen voet om naar U toe te gaan.
Ik kan niet staan, ik kan niet gaan,
Heer, zie mij in genade aan,
ik kan niet verder zonder U,
genees mij, Heer, genees mij nu!

Hoor ik het goed? Gij zegt tot mij:
Mijn zoon, houd moed, Ik spreek je vrij!
Je schuld is weg, van nu voortaan sta op, je kunt naar huis toe gaan!

Verwonderd kom ik op de been
en zie verbaasd rondom mij heen;
ik neem mijn bed op en ik ga de Heer is goed, halleluja!

Vergeten zal ik nimmermeer
de grote daden van de Heer,
want zijn vergeving, die geneest geloofd zij Vader, Zoon en Geest!

• Verkondiging van Mattheus 9,1-8: Blijde boodschap voor volbloed rebellen.
• Zingen: Psalm 130 (De Nieuwe Psalmberijming)
1. Dieper kan ik niet zinken,
2. Maar U zult mij vergeven;
ik zie geen uitweg meer.
eerbiedig kniel ik neer.
Laat mij toch niet verdrinken,
Ik prijs U heel mijn leven
luister en red mij, HEER.
voor uw genade, HEER.
Als U niet wilt vergeven,
Dank dat ik vast mag weten
maar op mijn zonden let,
dat U mijn roepen hoort.
hoe kan ik dan nog leven?
U zult mij niet vergeten,
Hoe word ik dan gered?
want U gaf mij uw woord.
3. Bewakers wachten uren
totdat de nacht verdwijnt.
Hoelang zal het nog duren
voordat de Heer verschijnt?
Wacht hoopvol, blijf goed kijken;
Hij is al heel dichtbij!
Snel zal Hij ons bereiken.
Zijn liefde maakt ons vrij.
•

Dankzegging en voorbeden

• Collecte
• Zingen: Gezang 460 (Loof de koning, heel mijn wezen...)
1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
2 Looft Hem als uw vaadren deden,
gij bestaat in zijn geduld,
eigent u zijn liefde toe,
want uw leven is genezen
want Hij bergt u in zijn vrede,
en vergeven is uw schuld.
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof de Koning, loof de Koning,
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot gij Hem ontmoeten zult.
tot uw laatste adem toe.
3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4 Snel vergaan de mensenkindren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

5 Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gezang 320, 1 en 4
1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
• Moment van stil gebed en (staand)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Psalm 105, 1 en 3 NB
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

4 De Heilge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Richteren 3: 12-30
Ehud
12 Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. Toen
maakte de HEERE Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat
slecht was in de ogen van de HEERE.
13 En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij
versloeg Israël en zij namen de Palmstad in bezit.
14 En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, achttien jaar.
15 Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, en de HEERE deed voor hen een verlosser
opstaan: Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De
Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab.
16 Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte
van een el, en hij gordde het aan onder zijn kleren, aan zijn rechterheup.
17 Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer
zwaarlijvig man.

18 En het gebeurde, toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de
mensen die de schatting gedragen hadden, wegstuurde.
19 Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei: Ik heb
een geheime zaak voor u, koning. Deze zei: Stilte! En allen die om hem heen stonden,
gingen bij hem weg.
20 En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor
zich alleen had. Toen zei Ehud: Ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de
troon.
21 Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak
het in zijn buik, 22 zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich
om het lemmet (hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik) en de darminhoud kwam
eruit.
23 Toen ging Ehud naar buiten de galerij op. De deuren van het bovenvertrek sloot hij
achter zich en deed ze op slot.
24 Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren
van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij: Hij doet zeker zijn behoefte in het
koele vertrek.
25 En zij bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het
bovenvertrek niet. Toen namen zij de sleutel en deden open. En zie, hun heer lag dood
op de grond.
26 Maar Ehud ontkwam, terwijl zij wachtten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en
ontkwam naar Sehira.
27 En het gebeurde, toen hij daar aankwam, dat hij op de bazuin blies in het bergland
van Efraïm. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland, en hijzelf ging vóór
hen uit.
28 En hij zei tegen hen: Volg mij, want de HEERE heeft uw vijanden, de Moabieten, in
uw hand gegeven. En zij daalden af, achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen
van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken.
29 En in die tijd versloegen zij de Moabieten, ongeveer tienduizend man, allemaal
welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam.
30 Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd. En het land had
tachtig jaar rust.
• Zingen: Ps. 118: 1 en 9 NB
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
• Verkondiging
• Zingen: Ps. 92: 1, 4 en 5 DNP
Goed is het U te danken,
te prijzen op uw dag,
U, HEER, met diep ontzag
te eren bij mijn klanken.
Goed is het in de morgen
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

Mijn rug wilt U weer rechten.
U geeft mij nieuwe moed
om in de strijd die woedt
de vijand te bevechten.
Ik zie wie mij belagen
voorgoed te gronde gaan
en hoor wat zij doorstaan.
Door U zijn ze verslagen.

Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein.
De plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.
• Dankgebed
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Ps. 119: 21 en 64 NB
De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
is als een lied mij, als een spel van
snaren,
dat in den vreemde troostend mij
omspeelt.
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij
toebedeeld,
omdat ik uw geboden blijf bewaren.

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
leg met uw woord beslag op mijn
gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand
wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en
schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 304 (staande)
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.
•

Zegenbede

