Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. J. Rozema
Gastgezin fam. N. Davids
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Hielke de Haan
Geluid: Joël Langeler
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Gendia Munneke
Janna Meijer
Willem Wubs
Wilma Draijer
Janique Lemmen
Geertje Smid
Nicole Volders
Evelien de Boer
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. H. Jonker en worden weggebracht door zr. K. Wubs.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de noodhulp aan Nepal.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jeremia in de waterkelder”.
MOOIJ-dag: Je kunt je nog aanmelden voor de vrouwendag van MOOIJ tot 23
september. Het thema voor deze dag is: ‘Memories’. De dag wordt gehouden in
de Semsstraatkerk in Stadskanaal. Voor verdere info kun je kijken op de flyers in
de ontmoetingshal of stel je vraag aan Jacqueline Sterenborg. (zie ook de
Facebookpagina van MOOIJ. Het belooft een prachtige dag te worden waarin
we God willen ontmoeten.
Mededelingen D.V.
Zondag 24 september: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op
deze zondag, 24 september, is fam. M. Eelsing het gastgezin.
Geluid zondag 24 september: Ochtenddienst: Koert Davids. Middagdienst:
Willem Wubs.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 116: 1 en 3 NB
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 616
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.
U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mijn leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
Zingen: Zingende Gezegend 290: 1 en 4 (wijs: Gez. 174)

Ik ben door U gevonden,
nog voordat ik U zocht;
lang voor wij zoeken konden
hebt Gij naar ons gezocht.
Ik weigerde te leven
door U geliefd, bemind,
het zoeken op te geven te leven als uw kind.

Zo hebt Gij mij gevonden
toen ik niet langer vocht;
nog voor wij zoeken konden
hebt Gij naar ons gezocht!
Gij vraagt mij slechts te leven
door U geliefd - als kind
mijn zoeken op te geven;
Heer, Gij zoekt mij - en vindt!

• Schriftlezing: Hosea 3 en 4: 6 en 16
1 De HEERE zei tegen mij: Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar
levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de HEERE de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden
tot andere goden en houden van rozijnenkoeken.
2 Voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij.
3 En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij mij blijven, u mag geen hoererij bedrijven; u mag
geen andere man toebehoren, en ook ik zal niet bij u komen.
4 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en
zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden.
5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning.
Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik
u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal
Ik ook uw kinderen vergeten.
16 Want Israël is opstandig als een onhandelbare koe. Nu zal de HEERE hen weiden als een lam in
het ruime veld.
• Zingen: Ps. 89: 13 DNP
13. Waar is uw liefde, waar uw goedheid van weleer?
Waar blijft uw trouw die U aan ons beloofd had, HEER?
U weet hoe volken ons met schande overladen,
hoe zij bij elke voetstap uw gezalfde smaden.
Toch zullen wij de HEER voor altijd dank bewijzen
en Hem instemmend met ons ‘amen, amen’ prijzen.
• Preektekst: Hosea 3: 4 en 5
• Verkondiging: ‘Gods huwelijksreis’
• Zingen: Opwekking 630
Op elk moment van mijn leven,
in voor of tegen spoed
Aanbid ik U mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,

U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U

Op elk moment van mijn leven,
bij dag en bij nacht,
wil ik U woorden lezen,
en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,
in de regen in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
(2x)

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 98: 2 NB (staande)
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Zingen Gez. 21: 1, 3 en 7
1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!
• Stil gebed (staande)
• Votum en groet
• Zingen Ps. 105: 1 en 3 ob
1 Looft,looft, verheugd den HEER der Heren;
aanbidt zijn naam, en wilt Hem eren.
Doet zijne glorierije dan
alom den volkeren verstaan,
en spreekt,met aandacht en ontzag,
van zijne wond'ren dag aan dag.

3 Vraagt naar den HEER en zijne sterkte,
naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks zijn aangezicht,
gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
aan zijn doorluchte wonderdaân;
en wilt zijn straffen gadeslaan.

• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Zingen Ps. 94: 1 nb
Verschijn in lichtglans, God der wrake!
Verhef U, dat uw toorn ontwake
over de rotsen en hun waan!
Wraak over hen die U weerstaan!
Gij Rechter, die de wereld richt,
toon hun uw toornend aangezicht.
• Schriftlezing: Jozua 5: 13 – 6: 8a
De Bevelhebber van het leger van de Heere
13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een
Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging naar Hem toe en zei tegen
Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders?
14 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen.
Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn

Heere tot Zijn dienaar spreken?
15 Toen zei de Bevelhebber van het leger van de HEERE tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw
voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat.
6 Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten: er ging niemand uit en er ging niemand
in.
2 Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in
uw hand gegeven.
3 U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. Zo moet
u zes dagen doen.
4 Zeven priesters moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende
dag zeven keer rondom de stad gaan, en de priesters moeten op de bazuinen blazen.
5 En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het
bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur
instorten en het volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor zich uit.
De val van Jericho, Rachab gespaard
6 Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: Draag de ark van het verbond,
en laat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark van de HEERE uit.
7 En tegen het volk zei hij: Trek verder en ga rondom de stad, en wie toegerust is voor de strijd,
moet voor de ark van de HEERE uit trekken.
8 En het gebeurde zoals Jozua tot het volk gesproken had.
• Zingen Ps. 94: 9 nb
Maar stortte ik soms bijna neder,
dan steunde Gij mij sterk en teder;
ik viel niet, want Gij hieldt mij vast.
Als in mijn hart de twijfel wast,
dan zijt Gij, Heer, mij zeer nabij
en met uw troost verkwikt Gij mij.
• Verkondiging
• Zingen Ps. 72: 7 nb
7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
•
•
•
•

Gebed
Collecten
Zingen kinderlied vd gemeente
Geloofsbelijdenis (staande)

• Zingen Gez. 416: 1, 2, 3 en 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn:
Jouw nabij op al je wegen.
Met Zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

•

Zegen

