Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. M. Eelsing
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Koert Davids
Geluid: Willem Wubs
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Grean Jonker
Gerlies Meijer
Geertje Davids
Evelien Meijer
Kora Davids
Jantine Veldkamp
Anja de Boer
Annelies Raveling
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar zr. A.
Buist-Werkman en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Onderhoudscollecte: Het is vandaag de laatste zondag van de maand. Bij de uitgang
vindt u de collecte voor het onderhoud van de gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “De vlucht van de Judeeërs naar Egypte”.
Mededelingen D.V.
Zondag 1 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en 14.30
uur. Tijdens deze zondag, 1 oktober, is fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin.
Geluid zondag 1 oktober : Ochtenddienst: Mathé Hillenga. Middagdienst: Geert
Raveling
Gebedsuur: Op 5 oktober zal om 19:30 het maandelijkse gebedsuur 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.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 213: 1 en 3
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 108: 1 en 2 NB
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God uit 1 Korinthe 15: 12-23

• Zingen: Gez. 462: 1 en 4
1 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do’on,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de
dood?
•
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4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods
Zoon.

Schriftlezing: Hosea 5: 1-5, 15 en 6: 1-11
Hoor dit, priesters! Sla er acht op, huis van Israël!
Neem ter ore, huis van de koning!
Want het gericht gaat u aan,
omdat u een strik geworden bent voor Mizpa,
een uitgespannen net op de Tabor.
De afvalligen zijn afgedaald om te slachten,
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maar Ik zal een vermaning voor hen allen zijn.
Ikzelf ken Efraïm
en Israël is voor Mij niet verborgen.
Werkelijk, nu bedrijft Efraïm hoererij,
Israël verontreinigt zich.
Hun daden zijn er niet op gericht
zich tot hun God te bekeren,
want de geest van hoererij is in hun midden,
en de HEERE kennen zij niet.
De trots van Israël getuigt openlijk tegen hem.
En Israël en Efraïm zullen struikelen om hun ongerechtigheid,
en met hen zal ook Juda struikelen.
Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats,
totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken.
In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.
Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,
want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;
Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.
Na twee dagen zal Hij ons levend maken,
op de derde dag zal Hij ons doen opstaan
en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.
Dan zullen wij kennen,
wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!
Zijn verschijning staat vast als de dageraad.
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,
als late regen, die het land natmaakt.
Wat zal Ik u doen, Efraïm?
Wat zal Ik u doen, Juda?
Uw goedertierenheid is als een morgenwolk,
als dauw die vroeg optrekt en weggaat.
Daarom heb Ik op hen ingehakt door de profeten,
Ik heb hen gedood met de woorden van Mijn mond;
en de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht.
Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer,
in kennis van God meer dan in brandoffers!
Zíj hebben echter als Adam het verbond overtreden.
Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover Mij.
Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht,
het is vol bloedsporen.
Zoals roversbenden op iemand wachten,
zo is het gezelschap van priesters.
Zij moorden op de weg naar Sichem.
Werkelijk, zij gedragen zich schandelijk.
In het huis van Israël
zie Ik afschuwelijke dingen:
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daar is de hoererij van Efraïm,
Israël heeft zich verontreinigd.
Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd,
wanneer Ik een omkeer breng in de gevangenschap van Mijn volk.

• Zingen: Ps. 51: 1 en 5 DNP
1. Heb medelijden God! Ik roep U aan
omdat uw hart gevuld is met genade.
Wis alle zonden weg, omdat mijn daden
mij als een grote last voor ogen staan.
Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht.
Ik heb mij tegen U, o God, misdragen.
Welk vonnis U ook velt, het is terecht.
Ten einde raad wil ik vergeving vragen.

5. Door offers worden schulden niet voldaan.
In dode dieren schept U geen behagen.
U neemt ons hart, gebroken en verslagen,
genadig als een offergave aan.
Bouw Sion op in al zijn oude pracht.
Daar wordt het offer, rein en ongeschonden,
weer naar de eisen van uw wet gebracht.
Zonder gebrek draagt het voor ons de zonden.

• Preektekst: Hosea 6: 1-3
• Verkondiging: ‘Gods huwelijksnacht’
• Zingen: Gez. 75: 8 en 10
Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 488 (staande)
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
[Chorus]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij

en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
[Chorus 2x]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
[eind 2x]
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 65: 1 en 2 OB
De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen,
Geloften, dag bij dag;
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O, Hoorder der geben;
Dies zullen allerlei geslachten,
Ootmoedig tot U treen.

Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 79: 5 NB
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waat'ren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht
uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor
van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Efeze 1: 1-4 en Kolossenzen 3: 9b-14
Afzender, geadresseerden, groet
1Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in
Christus Jezus die in Efeze zijn:
2genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en
smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
10en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het
beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
11Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf
en vrije, maar Christus is alles en in allen.

12Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht
heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
14En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.
• Zingen: Gez. 445: 1 en 3
1 God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.

3 Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

• Verkondiging: 1e zegening: ‘Uitgekozen om smetteloos te zijn’
• Zingen: Gez. 399: 4 en 6
4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.
6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.
•
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen in de dienst
Kinderlied: ‘Ja is Ja’

Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw
Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein
•

Geloofsbelijdenis D.L. I, art. 12-14

• Zingen: Gez. 95: 3 (staande)
3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.
•

Zegen

