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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als felicitatie van de gemeente,
naar fam. A. Wubs voor hun 30-jarig huwelijk en worden weggebracht door
fam. E. Hulzebos.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor kerkelijke kassen. Volgende week is de tweede
collecte bestemd voor de zending
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Volhouden bij de rechter.”
‘Goede Moed’: Het dagboekje ‘Goede Moed’ kan weer besteld worden. De
intekenlijst ligt op de lectuurtafel in de ontmoetingshal. Inschrijven kan tot en
met vandaag.
Mededelingen D.V.
Zondag 22 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Sijtsma voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 22 oktober, is fam. A. Wubs het gastgezin.
Geluid zondag 22 oktober : Ochtenddienst: Jan van der Laan. Middagdienst:
Jelle de Jonge.
Kledingbeurs: Op 18 november wordt er weer een kledingbeurs georganiseerd
in ons gebouw. Afgelopen week zijn de kleren opgehaald. Heeft u nog (meer)
kleren? Dan kunt u dit op zondagen afgeven in de kerkenraadskamer. Voor
meer informatie kunt u terecht bij uw diaconie.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 100 DNP
1. Juich, alle volken, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.

2. Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

3. Trek zingend in een blijde stoet
zijn voorhof in, want Hij is goed.
Hef voor zijn naam een loflied aan.
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
Onderwijs over de doop
Zingen: Ps. 103: 2 DNP

2. De HEER omringt je leven met het goede.
Hij wil je hart met trouw en liefde voeden.
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren.
Hij wilde zich aan Mozes openbaren.
Wat Hij het volk beloofde, maakt Hij waar.
• Vragen aan Sandra Holsteen
• Doop van Leah Holsteen
• Zingen: Ps. 134: 3 OB
3 Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!
•
•

Moment van de zondagsschool
Luisterlied: ‘Gebed voor mijn kinderen’

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Graveert U ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.
Refrein:

Refrein
U schrijft hun namen in Uw hand
U kent ze bij naam
U schrijft hun namen in Uw hand
U houdt ze vast

Houdt U mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
U weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.
Refrein

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar weest U wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren,
laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang!
Refrein

• Schriftlezing: Hosea 14
Bekering van Israël en toekomstige zegeningen

14Samaria zal schuldig staan,
omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God.
Door het zwaard zullen zij vallen,
hun kleine kinderen zullen verpletterd worden
en hun zwangere vrouwen opengereten.
2Bekeer u, Israël,
tot de HEERE, uw God,
want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid.
3Neem deze woorden met u mee,
bekeer u tot de HEERE.
Zeg tegen Hem:
Neem alle ongerechtigheid weg,
neem het goede aan.
Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen.
4Assyrië zal ons niet verlossen,
op paarden zullen wij niet rijden.
Wij zullen nooit meer zeggen: U bent onze god
tegen het werk van onze handen.
Bij U immers vindt een wees ontferming.
5Ik zal hun afkerigheid genezen,
Ik zal hen vrijwillig liefhebben,
want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.
6Ik zal voor Israël zijn als de dauw.
Hij zal in bloei staan als de lelie,
wortel schieten als de Libanon.
7Zijn jonge loten zullen uitlopen,
zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom,
en hij zal een geur hebben als de Libanon.
8Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten,
koren verbouwen
en in bloei staan als de wijnstok;
zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.
9Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden te maken?
Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien.
Ik zal zijn als een altijd groene cipres.
Door Mij is bij u vrucht te vinden.
10Wie is zo wijs,
dat hij deze dingen begrijpt,
en zo verstandig dat hij ze kent?

De wegen van de HEERE zijn immers recht.
De rechtvaardigen zullen daarop wandelen,
maar de overtreders zullen erop struikelen.
Zingen: Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat ken mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
• Preektekst: Hosea 14: 9c ‘Door Mij is bij u vrucht te vinden’
• Verkondiging: ‘Gods huwelijkstrouw’
• Zingen: Zingende Gezegend 70 (wijs: Ps. 84)
O Vader, die de landman zijt,
O Christus, die de wijnstok zijt,
die zelf uw wijngaard toebereidt,
de stam waaraan de rank gedijt,
doe ons als goede vruchten groeien;
in U, o Heer, zijn wij geborgen.
maak wilde ranken klein en kort,
De landman die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeënt,
neem weg wat dood is en verdord,
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen!
kom om wat vrucht draagt te besnoeien
Landman, ga heden door uw hof
Door U, o Christus, door uw bloed
zijn onze vruchten groot en goed.
en laat ons bloeien tot uw lof.
O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,
doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,

het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien Gij landman, die de vruchten leest,
pluk zelfde vruchten van de Geest!

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 146: 3 en 5 NB (staande)
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Wees en weduw’ en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!
•

Zegen

Liturgie Zondagmiddag
• Welkom + Mededelingen:
• Openingslied: Psalm 98:1, 3 (NB)
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
• Stil gebed en (staand)
• Votum
• Zingen: Opwekking 181
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog,

Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God
kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert’

• Gebed om Leiding van de Heilige Geest
• Schriftlezing: Psalm 2
De HEERE en Zijn Gezalfde
2Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!
4Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
5Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

6Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.
7Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.
8Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.
9U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
10Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
11Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.
12Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
• Zingen: Psalm 2:1, 2 (NB)
1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag
de machtigen der wereld spannen samen.
‘t Is tegen het gezag van God den Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
,,komt”, zeggen zij, ,,laat ons hun banden scheuren
tot alle macht in onze handen ligt!”
2 Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
,,ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid.”
•
•

Verkondiging: “Twee kanten aan één verhaal”
Zingen: Psalm 2:3, 4 (NB)

3 Ik roep op aarde ‘t woord des Heren uit.
Hij sprak tot mij: ,,Zie, Ik verwek u heden.
Gij Zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij, Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken,
de ganse aarde geef ik in uw macht.
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht”.
4 0 machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis,
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Psalm 99:1, 2, 8 (NB)
God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.
Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.
•

Zegenbede

God, die recht gebood,
is in Sion groot;
van zijn troon belacht
Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht
is uw naam, o Here;
laten zij die eren!

