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Mededelingen
Bloemengroet: Vandaag is het eeuwigheidszondag. Zr. M. Lemmen heeft een bloemstuk
gemaakt ter nagedachtenis aan overleden broeders en zusters. De nabestaanden
mogen het deel waar de naam van hun geliefde op staat meenemen.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag is de tweede
collecte bestemd voor de evangelisatie.
Collecte voor onderhoud: Vandaag 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.
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).
Kerstmarkt: Ook dit jaar zal er weer een Kerstmarkt gehouden worden in ons gebouw.
Voor deze markt wordt er nog gezocht naar dennetakken, takken met besjes of ander
groen voor kerststukjes. Heeft u dit of wilt u dit aanschaffen voor de markt? Laat u dit
dan weten aan Tineke Langeler of Jeanet Hillenga.
Ophalen zr. Van der Zee: Er wordt gezocht naar broeders of zusters die voorafgaand
aan de middagdienst zr. Van der Zee uit de Clockstede kunnen halen. Wil u of jij hier een
steentje aan bijdragen meld u dan bij ds. S.P. Roosendaal
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Wees waakzaam.”
Zondag 3 december: Volgende week zondag, 1e advent, 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. W.C. van Slooten te leiden. Tijdens deze zondag, 3
december, is fam. M. Eelsing het gastgezin.
Geluid zondag 3 december : Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Hielke de
Haan

Liturgie Morgendienst (Herdenkingszondag)
O Love that will not let me go,
I rest my weary soul in thee;
I give thee back the life I owe,
That in thine ocean depths its flow
May richer, fuller be.
O Light that foll’west all my way,
I yield my flick’ring torch to thee;
My heart restores its borrowed ray,
That in thy sunshine’s blaze its day
May brighter, fairer be.
O Joy that seekest me through pain,
(George Matheson)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 65: 1 en 2 NB
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

I cannot close my heart to thee;
I trace the rainbow through the rain,
And feel the promise is not vain,
That morn shall tearless be.
O Cross that liftest up my head,
I dare not ask to fly from thee;
I lay in dust life’s glory dead,
And from the ground there blossoms
red
Life that shall endless be.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 197: 1, 3 en 4 (wijs: gez. 143 Herv. Bundel)
Ik zie in zoveel dingen
Al woekert nog het onkruid,
de vingers van Gods hand al wordt het zaad vertrapt,
Hij zaait zijn zegeningen
God rukt het kwaad de grond uit,
de wereld is zijn land.
het brandhout wordt gekapt;
Al ligt het zaad verborgen,
de maaiers zullen scheiden
ik weet wel dat het wacht,
het koren van het kaf,
wacht op de zon die morgen
de Zaaier zal bevrijden
verrijst in volle pracht.
de garven uit hun graf.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge de oogst is levenslicht!
• Gebed om de Heilige Geest
• De wil van God voor ons leven
• Zingen: Ps. 119: 21 NB
De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
is als een lied mij, als een spel van snaren,
dat in den vreemde troostend mij omspeelt.
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,
omdat ik uw geboden blijf bewaren.
• Schriftlezing: Jakobus 5: 1-11
Wee over de onbarmhartige rijken
5Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt.
2Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten.
3Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees
als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen.
4Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u
achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst
hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.
5U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U
hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht.
6U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.
Opwekking tot geduld
7Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer
verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege
en late regen zal hebben ontvangen.
8U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.
9Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter
staat voor de deur.
10Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten,
die in de naam van de Heere gesproken hebben.

11Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van
Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en
barmhartig.
• Job 42: 1-6
Job doet boete
42Toen antwoordde Job de HEERE en zei:
2Ik weet dat U alles vermag,
en geen plan is onmogelijk voor U.
3Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis?
Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep,
dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet.
4Luister nu, en ík zal spreken!
Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend!
5 Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord,
maar nu heeft mijn oog U gezien.
6Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw,
op stof en as.
• Zingen: Gez. 326: 1 en 5
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

• Preektekst: Jakobus 5: 11
• Verkondiging: ‘Een zaligspreking voor volharders’
• Zingen: ‘Hou vol’ (Kees Kraayenoord)
Wij zijn het volk van God
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
Houd vol, Houd vol
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.
• Herdenking van hen die ons door de dood zijn ontvallen:
23 januari 2017 zr. Hendrikje de Jonge- Brouwer (Psalm 17: 15)
19 juli 2017
zr. Hilchien Mansen (Johannes 11:25)

• Openbaring 14: 13
‘Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij
rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.’
• Moment van stilte
• Zingen: Ps. 68: 10 OB
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
•

We tellen als gemeente onze zegeningen in:

Op 11 juni 2017 legden belijdenis van het geloof af:
Nicole Geertruida Volders
Hilco Westra
Jan Hendrik de Wit
• met de woorden uit Handelingen 8: 55
‘Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de
heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God’
Huwelijken die gesloten werden:
21 april 2017
Dennis Westra en Karlein Brouwer (1Korinthe 16: 14)
2 juni 2017
Hielke de Haan en Karin de Jonge (Romeinen 8: 38 en 39)
30 juni 2017
Jeroen Westra en Marleen Veldkamp (Prediker 4: 12b)
21 juli 2017
Bastian Geertsema en Doreen Hillenga (Jeremia 29: 11)
1 september 2017
Arjen Spoelstra en Nelleke Haaijer (Efeze 4: 2b en 3a)
8 september 2017
Jetse Woltjer en Nienke van Dijk (Genesis 24)
14 september 2017
Erik Kloosterhuis en Aukje Knapper (Prediker 4: 12b)
3 november 2017
Martin van de Woude en Marije Braam (Psalm 13: 6a)
10 november 2017
Echin Medema en Anne Eelsing (Psalm 19: 6a)

Op 23 januari deed belijdenis van het geloof en ontving het teken van de heilige doop:
Doetje Zuidema
Kinderen die geboren en gedoopt werden:
12 maart 2017
Jasmijn Draijer
2 april 2017
Ilse Meijer en Carlijn Wijsbeek
14 mei 2017
Joëlle Davids en Thijs Plaggenborg
15 oktober 2017
Leah Holsteen
• Zingen: Ps. 103: 7 NB
Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: ‘Ga met God’ (Gez. 416 NLB)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Zingen: Psalm 95 vers 1, 2 en 4 Oude berijming
2 De HEER is groot, een heerlijk God,
1 Komt, Iaat ons samen Isrels HEER,
den rotssteen van ons heil, met eer,
een Koning, die het zaligst lot,
met godgewijden zang ontmoeten!
ver boven alle gon, kan schenken.
Laat ons zijn gunstrijk aangezicht
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
met een verheven lofgedicht
het hoogst gebergt' is in zijn hand;
en blijde psalmen, juichend groeten!
't is al gehoorzaam op zijn wenken.
4 Want Hij is onze God, en wij
zijn 't volk van zijne heerschappij,
de schapen, die zijn hand wil weiden.
Zo gij zijn stem dan heden hoort,
gelooft zijn heil- en troostrijk woord,
verhardt u niet, maar laat u leiden.
• Stil gebed, votum en groet
• Zingen: Opwekking 125 vers 1, 2, 3 en 4
Heer, ik kom tot U,
Met uw liefde, Heer,
hoor naar mijn gebed.
kom mij tegemoet,
Vergeef mijn zonden nu,
nu ik mij tot U keer,
en reinig mijn hart.
en maak alles goed.
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

• Gebed
• Schriftlezing: 1 Samuel 12, HSV
Samuel legt getuigenis af van zijn gedrag
12Toen zei Samuel tegen heel Israël: Zie, ik heb naar uw stem geluisterd in alles wat u
mij gezegd hebt, en ik heb een koning over u aangesteld.
2En nu, zie, de koning gaat u voor; ík ben oud en grijs geworden, en mijn zonen, zie, zij
zijn onder u. Ik ben u van mijn jeugd af tot op deze dag voorgegaan.
3Zie, hier ben ik, leg getuigenis tegen mij af in de tegenwoordigheid van de HEERE en in
de tegenwoordigheid van Zijn gezalfde: van wie heb ik een rund afgenomen, van wie
heb ik een ezel afgenomen, wie heb ik onderdrukt, wie heb ik mishandeld, uit wiens
hand heb ik zwijggeld aangenomen om mijn ogen voor hem te sluiten? Dan zal ik het u
teruggeven.

4Toen zeiden zij: U hebt ons niet onderdrukt, u hebt ons niet mishandeld en u hebt uit
niemands hand iets genomen.
5Toen zei hij tegen hen: De HEERE is getuige tegen u, en Zijn gezalfde is op deze dag
getuige, dat u bij mij niets gevonden hebt. En het volk zei: Hij is getuige.
6Verder zei Samuel tegen het volk: Het is de HEERE Die Mozes en Aäron voortgebracht
heeft en Die uw vaderen uit Egypte heeft laten wegtrekken.
7Welnu, stel u hier op, dan zal ik als richter voor het aangezicht van de HEERE al de
rechtvaardige daden van de HEERE bij u aan de orde stellen, die Hij bij u en bij uw
vaderen verricht heeft.
8Nadat Jakob in Egypte gekomen was, riepen uw vaderen tot de HEERE. Toen zond de
HEERE Mozes en Aäron. Zij leidden uw vaderen uit Egypte en lieten hen in deze plaats
wonen.
9Maar zij vergaten de HEERE, hun God. Toen leverde Hij hen over in de hand van Sisera,
de bevelhebber van het leger in Hazor, in de hand van de Filistijnen en in de hand van
de koning van Moab, die tegen hen streden.
10Zij riepen tot de HEERE en zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij de HEERE
verlaten en de Baäls en Astartes gediend hebben. Nu dan, red ons uit de hand van onze
vijanden; dan zullen wij U dienen.
11Toen zond de HEERE Jerubbaäl, Bedan, Jefta en Samuel; en Hij redde u uit de hand
van uw vijanden rondom u, zodat u veilig woonde.
12Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij:
Nee, maar een koning moet over ons regeren – terwijl toch de HEERE, uw God, uw
Koning is.
13Welnu, zie hier de koning die u gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de HEERE
heeft een koning over u aangesteld.
14Als u dan maar de HEERE vreest, Hem dient, naar Zijn stem luistert en het bevel van
de HEERE niet ongehoorzaam bent! Dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal,
veilig zijn, achter de HEERE uw God.
15Maar wanneer u niet naar de stem van de HEERE luistert, en het bevel van de HEERE
ongehoorzaam bent, dan zal de hand van de HEERE tegen u zijn, zoals tegen uw
vaderen.
16Blijf dan nu staan, en zie het indrukwekkende dat de HEERE voor uw ogen zal doen.
17Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de HEERE roepen, en Hij zal
donder en regen geven. Besef dan en zie, dat uw kwaad, dat u voor de ogen van de
HEERE gedaan hebt, groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt.
18Toen Samuel de HEERE aanriep, gaf de HEERE donder en regen op die dag. Daarom
werd heel het volk zeer bevreesd voor de HEERE en voor Samuel.
19En heel het volk zei tegen Samuel: Bid voor uw dienaren tot de HEERE, uw God, dat
wij niet sterven; want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan dat
wij een koning voor ons verlangd hebben.
20Toen zei Samuel tegen het volk: Wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan,
maar wijk niet langer van achter de HEERE af, en dien de HEERE met uw hele hart.

21Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen
redden, want zij zijn nietigheden.
22Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de
HEERE behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken.
23En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen
door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u de goede en juiste weg leren.
24Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote
dingen Hij bij u gedaan heeft.
25Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u weggevaagd worden, zowel u als uw
koning.
• Zingen: Johannes de Heer 133 vers 1, 3 en 5
Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
KOOR:
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.
Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid:
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons
moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.
KOOR

O, hoe groot is 't genot,
als men wandelt met God,
hier door 't leven gaat, eerlijk oprecht,
als in droefheid of vreugd,
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op 't altaar heeft gelegd.
KOOR

• Verkondiging: Een taak die blijft
• Zingen: Psalm 102 vers 8 en 13 Nieuwe berijming
Ja, God wendt zich tot het klagen
Laat het worden opgeschreven,
van wie Hem om bijstand vragen,
zodat zij, die later leven,
heeft hun bidden niet veracht.
lezen van zijn gunstbewijzen
Zegt het aan het nageslacht.
en de eeuwen door Hem prijzen.

Gij, dezelfde, gist'ren, heden,
zult de toekomst tegentreden,
zult dezelfde zijn altijd,
eindeloos in majesteit.
Zo zult Gij uw trouw betonen,
ja, uw volk zal veilig wonen.
En de komende geslachten
zal altoos uw vrede wachten.
• Gebed
• Zingen: Opwekking 222 vers 1 en 2
1. Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m’ en zie
wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg,
die ‘k ga niet goed voor mij?
Leid m’ op de eeuw’ge weg,
Heer, maak mij vrij!

2. O Heer, heb dank,
‘k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat ‘k mij niet meer schaam.
‘k Wil leven Heer,
tot eer van uwe naam.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Psalm 68 vers 10 Oude berijming
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
•

Zegen

