Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Geluid: Geert Raveling
Geluid: Jan Otto Schutte
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Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Wilma Draijer
Geertje Smid
Janna Meijer
Evelien Meijer
Nicole Volders
Grean Jonker
Annelies Raveling
Anja de Boer
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. S. Westra 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 de bloemencommissie voor aanschaf van de
bloemstukken die zondags aan een gemeentelid worden bestemd.
Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de
maand. Bij het uitgaan van de kerk vindt u dan de collecte voor het onderhoud
van de gebouwen.
Schoonmaak Kerk en Gebouw: Er hebben zich tot nu toe 6 mensen opgegeven
voor de schoonmaak van de kerk en het gebouw op zaterdag 25 november van
9.00 – 12.00 uur. Eigenlijk hebben we nog 4 mensen nodig om te helpen. Dit is
de laatste zondag dat u zich kunt opgeven. Het zou fijn zijn als zich er nog een
aantal gemeenteleden aanmelden. Vele handen maken licht werk. Opgave kan
via de lijst op het prikbord of bij Trijnie Braam (06-20408210).
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: “Belasting betalen.”
Zondag 26 november: Volgende week zondag is het eeuwigheidszondag en
beginnen de diensten om 09.30u en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt
ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De middagdienst hoopt ds. J. Huisman te
leiden. Tijdens deze zondag, 26 november, is fam. N. Davids het gastgezin.
Geluid zondag 26 november : Ochtenddienst: Marcha Braam. Middagdienst:
Dian de Jonge

Liturgie Morgendienst (Kinderdienst)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)

slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 136: 1, 2, 11 en 12 DNP
1. Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

2. Hij, de grote schepper, doet
wonderen in overvloed.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

12. Prijs Hem die elk schepsel voedt.
Hij is hoog en groot en goed!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

-

Gebed om de Heilige Geest
De kleine parels zingen voor ons:
God van licht
U bent mijn Vriend

- De wet van God
- Zingen: ‘ Uw Woord is een lamp voor mijn voet’
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: Jakobus 4: 13-17(vertaling uit brontaal: ds. SPR)

Als jij zegt: ‘Vandaag of morgen gaan we naar die of die stad, daar werken we een jaar om geld te
verdienen…’
Je weet niet eens wat er morgen gaat gebeuren! Hoe zal je leven gaan? Je leven lijkt op damp die
even verschijnt en dan verdwijnt!
Je kunt beter zeggen: ‘Als de Heere het wil en wij leven, dan zullen we dit of dat gaan doen’
Nu scheppen jullie op over je eigen kunnen. Dat soort opschepperij is slecht.
Het is verkeerd als je wel weet hoe het moet, maar je doet het niet.
- Verkondiging: ‘Praten over je plannen’
- Zingen: Ps. 25: 2 en 4
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

- Dankgebed
- De kleine parels zingen voor ons:
- Samen met Jezus
- De zegen van God
- Inzameling van de gaven
- Zingen: ‘Ik zegen jou in Jezus’ Naam’(staande)
Ik zegen jou in Jezus' naam
Een bloem die in de schaduw groeit
Hij bewijst Zijn trouw
Houdt z'n blaadjes dicht dicht
Ik zegen jou in Jezus' naam
Een bloem bloeit open in de zon
Hij blijft bij jou
Groeit naar het licht
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Liturgie Middagdienst (Praisedienst)
- Voor de dienst: Opwekking 799 – In eeuwigheid
De middag kleurde zwart.
Hij gaf één laatste schreeuw.
De hemel treurde zacht.
De hemel keek en zweeg.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Gods Zoon werd naar het graf gedragen.
Hij werd voor ons vervloekt,
Een oorlog in het graf:
vergoot voor ons zijn bloed.
de dood werd overmand,
Zo heeft Hij onze straf gedragen.
op eigen grond voorgoed verslagen.
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.

Refrein:
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
(Refrein 2x)

We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
(Refrein 2x)

- Welkom en mededelingen
- Zingen Opwekking 553 – Laat het feest zijn in de huizen
Laat het feest zijn in de huizen,
In de bergen, door de dalen:
mensen dansen op de straat.
hoor ons loflied overal.
Als het onrecht buigt voor Jezus
In de hemel en op aarde
en het volk weer bidden gaat.
als uw glorie komen zal.
Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja (8x)
Stil gebed
Votum en Groet
- Zingen Opwekking 548 – De muziek vervaagt
Met mijn grootste wens
De muziek vervaagt
langzaam wordt het stil,
iets te geven Heer
dan kom ik bij U.
waar U blij mee bent.
-

Ik geef U meer dan een lied
want, een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U,
om U alleen Jezus.

2
Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb
leg ik voor U neer.
Ik geef U meer dan een lied
want, een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.
(Nog 1x het refrein)
- Gebed
- Zingen Opwekking 774
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.
Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.
Refrein :
Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.
Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U,
om U alleen Jezus.

Refrein 2 :
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.
U bent eindeloos mooi. )
U bent eindeloos mooi. )
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 4x
Heer, U bent oneindig mooi. )
(Refrein 2)
U bent eindeloos mooi. )
U bent eindeloos mooi. )
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 2x
Heer, U bent oneindig mooi. )
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.
-

Schriftlezing: Efeze 1: 3 en 9-10 en 1 Korinthe 2: 7-10
Verkondiging ‘The best kept secret’
Dankgebed

- Collecte (tijdens de collecte spelen en zingen we, Blessed be Your name)
- Zingen Opwekking 569 – Regeer in mij
Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:

Heer, neem mijn leven in uw hand.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag.
- Geloofsbelijdenis
- Zingen Opwekking 704 – O Kerk, Sta op
O kerk, sta op, met wapenrusting aan;
stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan
in de kracht die God wil geven."
Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in 't duister.
De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.

Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.
Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Slot:
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
- Zegen
Bij het uitgaan van de dienst
wordt er instrumentaal gespeeld

