Mededelingen







Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. H. Fleurke en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Collecte voor onderhoud: Vandaag zal er bij de uitgang van de kerk weer een
collecte zijn voor het onderhoud van onze kerk
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Twistgesprek met de Farizeeën ”.
Mannenconferentie: Mannen meld je aan voor de mannenconferentie van 16
en 17 oktober in Mussel met als thema 'Jezus ontmoeten' (info bij Bram Koerts).
Worstenactie: In oktober is er weer een worstenactie. U kunt uw bestelling
opschrijven op de flap-over in de ontmoetingshal of bestellen bij Klasina Wubs
en Jan Schutte. Het vleespakket bestaat uit: 1 kilo leverworst, 3 droge worsten
en 3 verse worsten. Het pakket kost €20,-.

Mededelingen D.V.
 Zondag 4 oktober: Volgende week zondag zijn de diensten op de normale tijden
(09.30u en 14.30u). Tijdens deze zondag, 4 oktober, is fam. J. Cannegieter het
gastgezin.
•

Kledingbeurs: Op 21 november wordt er net als vorig jaar een gratis kledingen speelgoedbeurs georganiseerd in ons gebouw. Hiervoor
hebben we zoveel mogelijk kleren (nog in goede staat, gewassen
en liefst op maat gesorteerd) nodig én speelgoed. Mocht u
kleren of speelgoed liggen hebben, dan willen we dit graag
gebruiken op deze beurs. Op woensdagavond 7 oktober tussen
19.00 en 20.30 uur zullen de clubs, JV en diaconie bij alle
gemeenteleden aan de deur komen om deze in ontvangst te
nemen (indien mogelijk natuurlijk). Meer informatie rond de
kledingbeurs volgt of anders kunt u contact opnemen met uw
diaconie.

Ochtenddienst, ds. WC van Slooten, 9.30 uur
• Welkom & mededeling
• Aanvangslied (staande): Ps 95: 2 en 3 NB
Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
Hij is het, die de weg ons baande.
• Stil gebed, votum en groet (staande)
• Zingen: JdH 5: 1 en 3
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede,
heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
In het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."

• De wil van de Heere
• Zingen: Ps 139: 14 NB
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest
• Schriftlezing: (HSV) Lc 13, 22-30
• Zingen: Ps 81: 11 en 12 OB
11 "Ik, Ik ben de HEER;
12 "Opent uwen mond,
'k ben uw God, die heilig
eist van Mij vrijmoedig
ijver voor mijn eer;
op mijn trouwverbond;
die u door mijn hand
al wat u ontbreekt,
uit Egypteland
schenk Ik, zo gij 't smeekt,
leidde, vrij en veilig."
mild en overvloedig."
•

• Verkondiging
• Thema: Jezus’ oproep om te strijden
• Zingen Ps 118: 10 OB
10 Dit is, dit is de poort des HEREN:
Daar zal 't rechtvaardig volk door treên,
om hunnen God ootmoedig t' eren,
voor 't smaken zijner zaligheên.
Ik zal uw naam en goedheid prijzen:
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,
door uw ontelb're gunstbewijzen,
tot hulp en heil en vreugd geweest.
• Gebed
• Inzameling van de gave
• Zingen: Opw 043,
In Gods overwinning
trekken wij ten strijd.
Samen in zijn leger,
Hem ten dienst gewijd.
Christus, onze Koning,
stelt Zich aan het hoofd.
Hij heeft ons de zege
in de strijd beloofd. ) 2x

Als een machtig leger,
vol van Geest en kracht,
gaan wij achter Jezus,
die ons ‘t leven bracht.
Nergens heerse tweedracht.
Eén geloof, één Heer,
één in hoop en liefde,
juichend Hem ter eer. ) 2x

Tronen, machten, krachten
zullen dra vergaan,
waar de heil’gen samen
vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden,
jagend naar het eind.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd. ) 2x

Volg uw Meester, kind’ren,
sluit u vast aaneen.
Hef het schild als pijlen
suizen om u heen.
Hem zij eer, aanbidding,
roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid. ) 2x

•

Zegen

Middagdienst, ds. S.P. Roosendaal, 14.30 uur
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 126
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 291: 1
1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
• Gebed om de Heilige Geest
• Luisterlied: ‘Vater unser’
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
•
•

Schriftlezing: Romeinen 12: 1-3 en Mattheüs 26: 36-39
Zingen: Ps. 86: 4

Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
• Preektekst: ‘Laat uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde’
• Verkondiging: ‘Het gebed dat God God laat zijn’
• Zingen: Gez. 90: 1, 2 en 3
2 Dit weet ik vast en zeker,
1 Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
dat mij de Heer bemint,
dat Hij mijn deel, mijn beker,
Ik roep: ach Here, hoor mij!
en wat mij kwelt wordt klein.
mijn Vader is, mijn vriend,
dat Hij geen kwaad kan willen,
al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
dat Hij mij bij wil staan,
dat Hij de storm zal stillen,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.
mijn vijand zal verslaan.
3 De grond van mijn vertrouwen
is Christus, in zijn bloed
is voor wie op Hem bouwen
Gods heil in overvloed.
Ik vind in eigen leven
niets lieflijks hier op aard;
wat Hij mij heeft gegeven
alleen is minnenswaard.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Zingen: Ps. 33: 6 en 11 OB
Maar d' altoos wijze raad des Heren,
Houdt eeuwig stand, heeft altoos
kracht.
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren,
't Blijft van geslachte tot geslacht!
Zalig moet men noemen,

Die hun Maker roemen
Als hun Heer en God.
't Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv' en lot.

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.
• Geloofsbelijdenis Catechismus zondag 49
• Zingen: Gez. 427: 1 en 2 (staande)
1 Beveel gerust uw wegen,
2 De Heer moet gij vertrouwen,
Al wat u 't harte deert,
begeert gij de uitkomst goed,
der trouwe hoed' en zegen
op Hem uw hope bouwen,
van Hem, die 't al regeert.
zal slagen wat gij doet.
Die wolken, lucht en winden
Door geen bekommeringen,
wijst spoor en loop en baan,
geen klagen en geen pijn
zal ook wel wegen vinden
laat God zich iets ontwringen:
waarlangs uw voet kan gaan.
Hij wil gebeden zijn.
•

Zegen

