Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur (doopdienst)
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J. Sijtsma
Ds. J. Sijtsma
Gastgezin fam. A. Wubs
Gastgezin fam. A. Wubs
Geluid: Jan van der Laan
Geluid: Jelle de Jonge
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
Erik en Aukje Kloosterhuis en worden weggebracht door Trijnie Braam.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de zending.
Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de
maand. Bij het uitgaan van de kerkzaal zal er dan een collecte zijn voor het
onderhoud van de gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “De gelijkenis van het bruiloftsmaal.”
Gebedsuur: Op 26 oktober zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur van de
kerk 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.
Mededelingen D.V.
Zondag 29 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
Tijdens deze zondag, 22 oktober, is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het gastgezin.
Geluid zondag 29 oktober : Ochtenddienst: Dennis Westra. Middagdienst:
Marcel Braam
Kledingbeurs: Op 18 november wordt er weer een kledingbeurs georganiseerd
in ons gebouw. 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: Gez.483:1,2
1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

• Stil gebed, Votum en Groet
• Gez.483:3,4
3 God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe een ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

• Gebed
• Wetslezing
• Ps.130:2,4 O.B. (na wetslezing)
2. Zo Gij in 't recht wilt treden,
o HEER, en gadeslaan
Onz' ongerechtigheden;
ach, wie zou dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
dies wordt Gij, HEER, met beving,
recht kinderlijk gevreesd.

4 Hoopt op den HEER, gij vromen;
is Israël in nood,
er zal verlossing komen;
zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
zo doe Hij ook aan mij.

• Schriftlezing:Psalm 145
Loflied op de grootheid en goedheid van de HEERE
145Een lofzang van David.
Mijn God en Koning, ik zal U roemen aleph

en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
2Iedere dag zal ik U loven beth
en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.
3De HEERE is groot en zeer te prijzen, gimel
Zijn grootheid is niet te doorgronden.
4Generatie op generatie zal Uw werken roemen, daleth
zij zullen Uw machtige daden verkondigen.
5Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, he
en van Uw wonderlijke daden.
6Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen; waw
Uw grootheid, die zal ik vertellen.
7Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, zain
en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid:
8Genadig en barmhartig is de HEERE, cheth
geduldig en groot aan goedertierenheid.
9De HEERE is voor allen goed, teth
Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.
10Al Uw werken zullen U loven, HEERE; jod
Uw gunstelingen zullen U danken.
11Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen kaph
en van Uw macht spreken,
12om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, lamed
de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.
13Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, mem
Uw heerschappij omvat alle generaties.
14De HEERE ondersteunt allen die vallen, samech
Hij richt alle gebogenen op.
15De ogen van allen wachten op U, ain
U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.
16U doet Uw hand open pe
en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.
17De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, tsade
goedertieren in al Zijn werken.
18De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, koph
allen die Hem in waarheid aanroepen.

19Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, resj
Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.
20De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, sjin
maar Hij vaagt alle goddelozen weg.
21Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, taw
alle vlees zal Zijn heilige Naam loven,
voor eeuwig en altijd.
• Ps.145:1
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
• Verkondiging:Loven en prijzen!
• Ps.145:3,4,5
Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven , Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
Zij roemen in uw koningschap, o Heer,
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer.
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt:
een vorst, bekleed met macht en majesteit.
Uw heerschappij is over alle tijden,
ieder geslacht zal zich in U verblijden.
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.

Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
• Dankgebed
• Kollektes
• Ps.150:1
1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
•

Zegenbede

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Schriftber.27:1,2
1 Bezingt Gods lof als nooit tevoren,
gij die naar zijn barmhartigheid
in Christus wederomgeboren
ten leven uitverkoren zijt die hoop steekt onze vreugde aan:
de Heer is waarlijk opgestaan!
• Stil gebed, Votum en Groet,
• Schriftber.27:3,4
3 Weest blij, weest blij, o gij bedroefden,
hoe vaak gij ook wanhopig vocht,
gij zijt als goud dat vuur beproefde geen mens wordt tevergeefs verzocht!
Niet lang, nog maar een korte tijd,
dan komt zijn dag in heerlijkheid!

2 Gij zult de erfenis verkrijgen
die in de hemel wordt bewaard als God verbreekt het grote zwijgen,
wordt eindelijk geopenbaard
wat onaantastbaar weggelegd
ons door God zelf is toegezegd.

4 Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde,
gij die Hem ongezien bemint,
Hem op zijn woord alleen vertrouwde weest blij, verheugt u als een kind,
het grote einddoel is in zicht:
uw heil komt stralend aan het licht!

• Gebed
• Schriftlezing:Joh.5:1-18
De verlamde in Bethesda
5Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem.
2En er is in Jeruzalem bij de Schaaps poort een badwater, dat in het Hebreeuws
Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen.
3Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die
wachtten op de beroering van het water.
4Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in
beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond,
aan welke ziekte hij ook leed.
5En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was.
6Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem:
Wilt u gezond worden?
7De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te
werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een
ander vóór mij af.
8Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.
9En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat
op die dag.
10De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is u niet
geoorloofd de ligmat te dragen.

11Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft tegen mij gezegd:
Neem uw ligmat op en ga lopen.
12Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw ligmat op en ga
lopen?
13En die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich ongemerkt verwijderd
omdat er een menigte was op die plaats.
14Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden,
zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.
15De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt
had.
16En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij
deze dingen op de sabbat deed.
17Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.
18Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen
het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee
Zichzelf aan God gelijk maakte.
• Ps.139:2 O.B.
2 G' omringt mijn gaan en liggen, Gij,
o HEER, zijt altoos nevens mij;
uw onbepaalde wetenschap
Kent mijnen weg van stap tot stap;
geen woord is nog mijn tong ontgleden,
of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.
• Verkondiging:Jezus op ziekenbezoek!
• Ps.72:1,4,7
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

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
• Gez.399:1
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
• Kollektes
• Geloofsbelijdenis
• Ps.68:12
Gij mogendheden, zingt een lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van machtuw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.
•

Zegenbede

