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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
H. Fleurke en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
Bloemengroet Dankdag: Op dankdag zullen de bloemen als groet van de
gemeente gaan naar br. J. van der Werf en worden weggebracht door zr. Y.
Veldkamp.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Collecte voor onderhoud: Vandaag 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.”
• Schoonmaak Kerk en Gebouw: Op zaterdag 25 november a.s. is het de
bedoeling om de kerk en het gebouw schoon te maken. Het zal geen grote
voorjaarsschoonmaak zijn en daarom kunnen we het ongeveer met 10 mensen
doen. Wel moet het natuurlijk allemaal even gebeuren zodat na de kledingbeurs
alles weer lekker fris is voor de komende maanden. We gaan schoonmaken van
9.00 – 12.00 uur. Opgave kan bij Trijnie Braam, tel.nr. 06-20408210. Of via de
mail: trijniedavids@gmail.com.
Schoonmaak oppasdienst: Bij de oppasdienst willen we het nieuwe seizoen
graag fris en fruitig starten. Vandaar dat er vandaag na de ochtenddienst
speelgoed uitgedeeld wordt aan ouders die hun kinderen naar de oppasdienst
brengen. Dit speelgoed kan thuis schoongemaakt worden en kan volgende week
weer meegenomen worden naar de oppasdienst. Alvast bedankt!
Mededelingen D.V.
Dankdag 1 november: Aanstaande woensdag is het dankdag. De dienst begint
om 19.30u en ds. S.P. Roosendaal hoopt deze dienst te leiden. Gastgezin is fam.
J. Cannegieter.
Zondagsschoolmiddag: Komende woensdag (dankdag) is er een
zondagsschoolmiddag voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar. De middag begint om

13.30u en zal om 16.00u afgelopen zijn.
Zondag 5 november: 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, 5 november, is fam. J. Smid het gastgezin.
Geluid zondag 5 november : Ochtenddienst: Harm Meijer. Middagdienst: Joël
Langeler

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 92: 1 en 5 DNP
1. Goed is het U te danken,
te prijzen op uw dag,
U, HEER, met diep ontzag
te eren bij mijn klanken.
Goed is het in de morgen
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein.
De plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 244
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.

En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: 10 geb. des Heeren: 1 en 10
1 O allerhoogste Majesteit,
Die in het rijk der heerlijkheid
De heem'len hebt tot Uwen troon,
Wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
Als onzen Vader need'rig aan.

10 Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
Wij maken staat op Uw gena!
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig "Amen" op 't gebed.

• Schriftlezing: Jakobus 1: 1-4 en 19-27
Afzender, geadresseerden, groet
1Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf
stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!
De zegen van de geloofsbeproeving
2Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen
terechtkomt,

3want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
4Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en
geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
19Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag
om te spreken en traag tot toorn.
20De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.
21Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
22En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
23Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man
die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,
24want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.
25Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft,
die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het
werk, zalig zijn in wat hij doet.
26Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt,
maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.
27De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen
bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
• Zingen: Ps. 119: 30 en 63 NB
Ik overpeins de diepten van uw wet,
laat hen tot mij zich wenden die U vrezen!
In alles wat uw geest heeft ingezet
moge mijn hart één en ondeelbaar wezen!
Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet
uw naam in heel mijn leven laten lezen.
Ik die uw wil naar uw geboden doe,
hoop op het heil dat Gij mij hebt beschoren.
Mijn hele leven leef ik naar U toe,
het zijn uw wetten die mijn hart bekoren.
Gij kent mijn weg, o Heer, ik word niet moe
om van uw trouw te spreken en te horen.
• Preektekst: Jakobus 1: 25
25Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft,
die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het
werk, zalig zijn in wat hij doet.

• Verkondiging: ‘de spiegel en Zijn Beeld’
• Zingen: Gez. 341
2 Nu ik U heb gegeven
1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
ik daarvoor instaan mag,
Uw woord is daad, o Vader,
dat ik het in mijn daden
werd brood in de woestijn,
waarmaak aan iedereen.
werd mens en is mij nader
Maak zichtbaar uw genade
dan wie mijn naasten zijn.
door mij en om mij heen.
3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 769 (staande)
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer
zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.
-RefreinBouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.
-2x Refrein•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 99: 1 en 8 NB
God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 612
In uw aanwezigheid
kan ik daar ooit zijn,
want ik ben een mens,
zondig en onrein.
Maar U gaf uw Zoon
om in mijn plaats te staan
en door wat Hij deed
mag ik binnengaan.
(refrein)

U voelt met mij mee,
vreugde en verdriet.
U werd ook verzocht,
toch zondigde U niet.
Daarom mag ik nu
met vrijmoedigheid
komen tot uw troon
in uw aanwezigheid.
(refrein)

Refrein:
En ik kom tot U
met een open hart.
En ik kom tot U,
God van mijn verlossing.
En ik kom tot U
zoals ik ben.
En ik kom tot U
in aanbidding.
•
Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Efeze 1: 1-6
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.
5Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de
Geliefde.
• Zingen: Ps. 27: 1 en 4 DNP
1. God is mijn licht, mijn heil, wat kan mij deren?
Hij is de HEER, ik ben voor niemand bang.
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren.
Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang.
De aanval van belagers hield geen stand:
ze struikelden en beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God.
4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden,
zodat mijn vijand mij niet grijpen kan.
Ze zijn gemeen en kennen geen genade.
Verijdel, HEER, hun sluwe aanvalsplan.
Als ik niet vast geloofd had dat de HEER
vol liefde is, dan leefde ik niet meer.
Hoop op de HEER, vertrouw en wanhoop niet.
Wacht vastberaden, wacht tot u Hem ziet.
• Verkondiging: De derde zegening: ‘begenadigd in de Geliefde’
• Zingen: Gez. 452
1 Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
O, neem het aan!
van die U kennen, neem het lied,
Gij laat geen bidder staan,
dat U in 't stof een stervling biedt,
Gij hoort in hemelingen
een zondaar, die uw voeten kust.
verloste zondaars zingen.
Een zondaar, een verlost', o Heer,
O, neem het aan!
en nu geen zondaar meer.

2 Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem.
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem,
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart.
Gods zoon vergeet de broeder niet
die Hij op aarde liet.
Hij is mijn hoop.
Hij wies mij met zijn doop,
Hij geeft mij brood en beker,
'k ben van zijn liefde zeker.
Hij is mijn hoop!
3 Waar is een vreugd, een kalmt', een heil,
zo zalig, als dit hoogst genot?
Het vloeit uit God en keert tot God,
het heeft noch maat, noch perk, noch peil.
In Jezus is mijn zalig lot
verborgen bij mijn God.
Hij is mijn lust,
ook als mijn stof eens rust.
O, prijst Hem, mijn gezangen!
Ik blijf zijn komst verlangen.
Hij is mijn lust!
•
•
•
•

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

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen. Amen
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 17: 2 NB en 8 OB (staande)
Gij toetstet mij bij dag en nacht;
Gij vondt mij trouw, in vreugd' of
smarte.
De mond sprak steeds de taal van 't
harte,
Door beiden is hun plicht betracht,
Wat ook de zondaar aan moog' vangen.
Ik heb voor zijn afschuw'lijk pad
Een haat, een afkeer opgevat;
•

Zegen

Ik gruw van zijn verkeerde gangen.
Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

