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: Hilco Westra
Geluid: Hielke de Haan
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Heleen de Vries
Sandra Holsteen
Karlijn Westra
Evelien de Boer
Marcel Braam
Elisabeth Eelsing
Lieke Sterenborg
Anita van der Laan
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar zr. H.
Roosendaal en worden weggebracht door zr. M. Braam
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede
collecte is bestemd voor de evangelisatie.
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).
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om collectebonnen aan
te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig tussen 18:30u en 19:00u.
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van
vanmiddag is: “Jona vlucht voor Gods opdracht.”
Zondag 10 december: Volgende week zondag, 2e advent, beginnen de diensten om
09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. De middagdienst hoopt ds. J. Oosterbroek te leiden. Tijdens deze zondag, 10
december, is fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin.
Geluid zondag 10 december: Ochtenddienst: Mathé Hillenga. Middagdienst: Willem
Wubs
Kerstmarkt: Op vrijdagavond 8 december is er tussen 17.00 en ca. 20.00 uur weer een
gezellig kerstmarkt in het gebouw. Er is een grote variatie aan leuke kerstspullen te
koop. Er is natuurlijk ook voldoende eten en drinken verkrijgbaar wat u in een leuk
ingerichte zithoek kunt gebruiken.
Kerstmiddag 55+: Op dondermiddag 21 december vanaf 15.00 uur is er een gezellige
kerstmiddag in ons gebouw. De declamatie wordt verzorgd door de commissie en de
meditatie door onze eigen predikant Peter Roosendaal. Als afsluiting is er een
gezamenlijk broodmaaltijd.

Liturgie Morgendienst
Het is bijna Kerstfeest, daarom steken we vanmorgen de eerste kaars aan. De kaars wordt
vanmorgen aangestoken door Jowi Meijer.
• Zingen: Begrijp je Gods liefde? (wijs: Ik ben een engel van de Heer)
refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.
Jona, hij moet naar Ninevé,
groot was ’t geduld dat God nog had
met mensen uit die grote stad.
Maar Jona, hij gaat stiekem naar zee.

Ja, Gods geduld is wereldwijd,
daarom kwam later, op Zijn tijd,
Gods eigen Zoon voor ons op aard’.
Hij is het, die ons redt en spaart.

• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 126: 1 en 3
1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 34: 1 en 3 NB
Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heren naam,
zegent dien en weest blij.

Een arme riep in nood.
De Here hoorde naar zijn stem,
God, die in al zijn angsten hem
uitzicht en redding bood.
Rondom Gods knechten staat
des Heren engel als een wacht.
Hij weert des vijands overmacht
en redt hen van het kwaad.

•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
Zingen: Ps. 119: 25 NB

Want Gij hebt aan uw knecht zo wel gedaan,
o Gij die groot zijt boven alle goden.
Leer mij dan onderkennen en verstaan
wat Gij geboden hebt en niet geboden;
ik ben in voorspoed eigen weg gegaan,
maar nu, ik weet, ik heb U steeds van node!
• Schriftlezing: Numeri 22: 20-35
20 God kwam 's nachts tot Bileam en zei tegen hem: Kwamen die mannen soms om u te
ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen, wat Ik tot u spreken zal.
21 De volgende morgen stond Bileam op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab
mee.
22 De toorn van God ontbrandde echter, omdat hij op weg ging, en een engel van de HEERE ging
hem in de weg staan als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezelin, en twee van zijn knechten
waren bij hem.
23 Toen de ezelin de engel van de HEERE op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in zijn
hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. Toen sloeg Bileam de ezelin om haar
weer naar de weg terug te drijven.
24 Maar de engel van de HEERE ging nu op een nauw pad tussen de wijngaarden staan, met een
muur aan de ene en een muur aan de andere kant.
25 Toen de ezelin de engel van de HEERE zag, drukte ze zich tegen de muur aan en drukte
Bileams voet tegen de muur; daarom ging hij door met haar te slaan.
26 De engel van de HEERE ging nog verder en ging op een nauwe plaats staan, waar geen weg
was om naar rechts of links af te wijken.
27 Toen de ezelin de engel van de HEERE zag, ging ze liggen, onder Bileam. Toen ontstak Bileam
in woede en hij sloeg de ezelin met een stok.
28 Toen opende de HEERE de mond van de ezelin en ze zei tegen Bileam: Wat heb ik u misdaan,
dat u mij nu driemaal geslagen hebt?
29 Toen zei Bileam tegen de ezelin: Omdat jij de spot met me drijft. Had ik maar een zwaard in
mijn hand, dan zou ik je nu doden!
30 De ezelin zei tegen Bileam: Ben ik niet uw ezelin, waarop u gereden hebt sinds u mijn heer
werd, tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei: Nee!
31 Toen ontsloot de HEERE de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de HEERE zag staan op de
weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht
ter aarde.
32 De engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom hebt u uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik
ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af.
33 Maar de ezelin heeft mij gezien en driemaal is ze voor mij uitgeweken. Als ze niet voor mij
was uitgeweken, zou ik u nu zeker hebben gedood, maar haar zou ik hebben laten leven.
34 Toen zei Bileam tegen de engel van de HEERE: Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u hier
stond om mij onderweg te ontmoeten; nu dan, als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren.
35 En de engel van de HEERE zei tegen Bileam: Ga met deze mannen mee, maar alleen het
woord dat ik tot u spreken zal, mag u spreken. Daarop ging Bileam met de vorsten van Balak
mee.

• Zingen: Ps. 32: 3 DNP
3. ‘Ik help je elke dwaalweg te vermijden.
Mijn oog rust op je; laat je door Mij leiden.
Verzet je niet zoals een ezel doet,
dan raakt het kwaad je niet, dan komt het goed.’
Wie slecht is ondervindt veel tegenslagen;
wie op de HEER steunt, wordt door Hem gedragen,
Rechtvaardigen, wees vrolijk in de HEER,
Oprechten, juich; bewijs Hem zingend eer.
• Preektekst: Numeri 22: 31
Toen ontsloot de HEERE de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de HEERE zag staan op de
weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht
ter aarde.
• Adventsserie: ‘Met de ezel naar Bethlehem’
• Verkondiging: ‘Bileam, ziende blind en horende doof’
• Zingen: Gez. 326: 2, 3 en 4
2 God opent hart en oren,
3 De geesten onderscheiden,
opdat wij in geloof
gaf God ons als gebod;
zijn roepstem zouden horen,
wie 't woord der waarheid mijden,
voor andre stemmen doof.
weerstaan het rijk van God.
Gods woord gordt mensen aan,
Hoe bouwen zij op zand!
om zonder te versagen
Straks zal hun huis bezwijken,
het smalle pad te gaan
't houdt in de storm geen stand.
en stil het kruis te dragen
Dan zal aan ieder blijken
achter hun Heiland aan.
der dwazen onverstand.
4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 400 (staande)
Liefde was het, onuitputtelijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 17: 1 en 4 (wijs: Gez. 231)
Wat Gij, o onze God en Heer,
Geloofd zijt Gij, God onze Heer,
ons wilde toevertrouwen,
in eeuwigheid geprezen!
dat is van U - Gij krijgt het weer
U is de majesteit, de eer,
om U een huis te bouwen.
hoog in uw roem gerezen;
want al wat in de hemel woont
O Heer die onze harten proeft,
en al wat leeft op aarde
wij zijn oprecht genegen
behoort aan U, die hoog gekroond
te geven wat uw dienst behoeft;
het koningschap aanvaardde.
wij geven van uw zegen.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 87: 1, 3 en 4 DNP
1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

3. De hele wereld zal van Sion horen:
'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

4. 'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Efeze 1: 1-3
Afzender, geadresseerden, groet
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in
Christus Jezus die in Efeze zijn:
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
• 1 Petrus 1: 3-5
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn
grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding
van Jezus Christus uit de doden,
4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard
wordt voor u.
5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die
gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

• 1 Petrus 1: 10-12
10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u
bewezen is, gezocht en gespeurd.
11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde,
toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid
daarna.
12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu
verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die
vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.
• Zingen: Ps. 16: 1 en 3 NB
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't
aanschouwen.
• Verkondiging: ‘Gods erfgenaam’
• Zingen: Gez. 280
1 Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug’len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe
leidde.

2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hierbeneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind’lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen in de dienst

• Kinderlied: Lees je Bijbel…
Lees je Bijbel bidt elke dag
Bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag

Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Read your bible pray every day
pray every day, pray every day
Read your bible pray every day
if you want to grow
if you want to grow
if you want to grow
Read your bible pray every day
if you want to grow
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 72: 9 en 10 OB (staande)
De stedelingen zullen bloeien,
Gelijk het malse kruid.
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien;
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,
Het nageslacht Zijn grootheid zingen,
Zolang het zonlicht schijn',
Hun zal een schat van zegeningen,
In Hem, ten erfdeel zijn.
Dan zal na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom,
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.
•

Zegen

