Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. J. Oosterbroek
Gastgezin fam. H. Raveling (jr.)
Gastgezin fam. H. Raveling (jr.)
Geluid: Mathé Hillenga
Geluid:
Oppas zaal 2 (0Oppas zaal 1 (3-6) Oppas zaal 2 (0-3)
3)
Willem Wubs
Annie Cannegieter
Gendia Munneke Denise Lemmen
Heleen Roosendaal
Kora Davids
Dian de Jonge
Janique Lemmen
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de
gemeente, naar zr. H. Roosendaal en worden weggebracht door
zr. M. Braam
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is voor de zending.
Kerstlijsten zondagsschool:: In de komende weken kunt u iemand
van de zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u
vragen om een financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan
kunnen we de kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de
kinderen van 0-10 jaar, dit jaar 55 stuks).
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en
3. Het thema van vanmiddag is: “Jona wordt gered.”
Zondag 17 december: Volgende week zondag, 3e advent, beginnen
de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. In beide diensten hoopt
ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze zondag, 17
december, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 17 december : Ochtenddienst: Mathé Hillenga.
Middagdienst: Willem Wubs
Kerstmiddag 55+: Op dondermiddag 21 december vanaf 15.00 uur
is er een gezellige kerstmiddag in ons gebouw. De declamatie
wordt verzorgd door de commissie en de meditatie door onze
eigen predikant Peter Roosendaal. Als afsluiting is er een
gezamenlijk broodmaaltijd.

Liturgie Ochtenddienst
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen
***
Het is bijna Kerstfeest, daarom steken we vanmorgen de tweede kaars
aan. De kaars wordt vanmorgen aangestoken door Rebekka Roosendaal.
• Zingen: ‘Gods liefde brengt redding’ (Gez. 133 LvdK)
refrein:
coupletten:
Voor alle mensen groot en klein
Een grote vis, door God
wil God zo graag de Redder zijn.
gebracht,
Luister naar dit verhaal, je wordt
waar Jona op bevrijding wacht,
gegrepen door de liefde van God.
en dit is zijn intens gebed:
“Het is de Here Go-od die redt”.
Wij weten dat de Ichthus-vis
Gods Zoon en Redder: zo kwam
het beeld van Jezus Christus is,
Hij
ons tegemoet en wij-ij zijn vrij.
•

Welkom en mededelingen

•
•

Moment van stil gebed (staande)
Woord van verwachting, groet namens God

• Zingen: Ps. 146: 2 OB en 3 DNP
Vest op prinsen geen betrouwen,
waar men nimmer heil bij vindt:
zoudt g'uw hoop op mensen
bouwen?
Als Gods hand hun geest
ontbindt,
keren zij tot d' aarde weer,
storten met hun aanslag neer.
Vol geluk mag ieder leven
die de HEER als helper heeft.
Hij heeft ons zijn woord gegeven
en Hij maakte al wat leeft.
Wie berooid is of geknecht
geeft Hij brood en doet Hij recht.

•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God

Zingen: Ps. 119: 53 NB
Uw woord is louter en volkomen rein.
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere.
Al word ik ook veracht, al ben ik klein,
met uw beloften blijf ik stil verkeren.
HEER, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn,
uw wet is waar, uw recht zal triomferen.
Schriftlezing:
• 1 Samuël 9: 1-10
Samuel zalft Saul tot koning
1 Er was een man uit Benjamin en zijn naam was Kis, een zoon van Abiël, de zoon van
Zeror, de zoon van Bechorath, de zoon van Afiah, een Benjaminiet, een zeer vermogend
man.
2 Deze had een zoon, van wie de naam Saul was, jong en knap, ja, er was geen knappere
man dan hij onder de Israëlieten; vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het
volk.
3 De ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren zoekgeraakt. Daarom zei Kis tegen zijn
zoon Saul: Neem toch een van de knechten met je mee en sta op, ga de ezelinnen
zoeken.
4 Hij trok door het bergland van Efraïm, ook trok hij door het land van Salisa, maar zij
vonden ze niet. Daarna trokken zij door het land van Sahalim, maar ze waren er niet.
Verder trok hij door het land van Benjamin, maar zij vonden ze niet.
5 Toen zij in het land van Zuf kwamen, zei Saul tegen zijn knecht, die bij hem was: Kom,
laten wij terugkeren; anders denkt mijn vader niet meer aan de ezelinnen, maar is hij
bezorgd over ons.
6 Hij zei echter tegen hem: Zie toch, er is een man Gods in deze stad, hij is een geëerd
man; alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten wij nu daarheen gaan, misschien zal hij
ons onze weg wijzen, die wij moeten gaan.
7 Toen zei Saul tegen zijn knecht: Maar zie, als wij gaan, wat zullen wij dan voor die man
meebrengen? Want het brood uit onze reiszakken is op, en wij hebben geen geschenk
om de man Gods te brengen; wat hebben wij bij ons?
8 De knecht antwoordde Saul verder en zei: Zie, ik heb het vierde deel van een zilveren
sikkel in mijn hand, dat zal ik de man Gods geven, opdat hij ons onze weg wijst.
9 Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen: Kom, laten wij
naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd
vroeger een ziener genoemd.

10 Toen zei Saul tegen zijn knecht: Uw woord is goed, kom, laten wij gaan. Zo gingen zij
naar de stad waar de man Gods was.
1 Samuël 9: 18-21
18 Saul trad op Samuel toe, midden in de poort, en zei: Wijs mij toch waar hier het huis
van de ziener is.
19 Samuel antwoordde Saul en zei: Ik ben de ziener; ga voor mij uit naar de hoogte, en
eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgenvroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in
uw hart leeft.
20 Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het
hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie zal alles zijn wat begerenswaardig is in
Israël? Is het niet van u, en van uw hele familie?
21 Toen antwoordde Saul en zei: Ben ik niet een Benjaminiet, uit de kleinste van de
stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al de geslachten uit de
stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden?
1 Samuël 16: 1-13
David door Samuel tot koning gezalfd
1 Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen
heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op
weg; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder
zijn zonen.
2 Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei
de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de
HEERE een offer te brengen.
3 Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen
moet: u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal.
4 En Samuel deed wat de HEERE gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen
de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met vrede?
5 Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE een offer te brengen; heilig u en
kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het
offer.
6 En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker
voor de HEERE Zijn gezalfde.
7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de
hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens
ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.
8 Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De HEERE
heeft ook deze niet uitgekozen.
9 Daarna liet Isaï Samma voorbijgaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet
uitgekozen.

10 Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: De
HEERE heeft dezen niet uitgekozen.
11 Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog
achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat
hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is.
12 Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was
knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het.
13 Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de
Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond
Samuel op en ging naar Rama.
• Zingen: Ps. 23: 1, 2 en 3 NB
Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.
Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.
Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.
•

Preekserie Advent: ‘Met een ezel naar Bethlehem’

•

Verkondiging: ‘Twee messiassen’

•

Zingen: Zingende Gezegend 135: 1, 3 en 4 (Wijs: Gez. 141)

Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een kind is ons geboren!
Daar zien wij in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?

Wij staan verbaasd in Bethlehem:
Is dit de goede herder,
de koning die met luider stem
zou spreken: Volk, trek verder,
trek uit de angst van slavernij,
de Eeuwig Trouwe maakt u vrij! Is d¡t kind onze herder?

Wij staan beschaamd. In Bethlehem
blijkt meer dan ooit tevoren:
de vrede is alleen aan Hem
die weerloos werd geboren.
Dit lam heeft ons geopenbaard
Gods rijk: een koning zonder zwaard.
Wie horen wil, die hore!
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven

• Zingen: Ps. 89: 8 NB (staande)
Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt,
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.
Gij Herder Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• welkom en mededelingen
• zingen Opw 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
• votum en groet
• zingen Ps 43: 3 en 4 OB
Zend Heer, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.
•
•

gebed
schriftlezing 2 Kor 11: 30- 12:10 HSV

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

30 Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid.
31 De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die te prijzen is tot in eeuwigheid,
weet dat ik niet lieg.
32 In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen
bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen;
33 en door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte
zo zijn handen.
Opgenomen in het paradijs
12 Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en
openbaringen van de Heere.
2 Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het
lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het –
dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.
3 En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde,
weet ik niet; God weet het –
4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord,
die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.
5 Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn
zwakheden.
6 Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de
waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand méér van mij denkt
dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort.
Een doorn in het vlees
7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou
verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met
vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.
8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.
9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht
wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in
vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben
ik machtig.
• zingen LdK 451: 1-3
1 Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,

eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

2 Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

3 Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

• verkondiging: Genoeg genade
• zingen Opw 428
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad
Maar ook, als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis

Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid )
dat ik genade vond ) 2x

• dankgebed
• collecte
• Zingen Geloofsbelijdenis
• Zingen LdK 432: 1 en 2
1 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2 Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

•

zegen

