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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. S. Kampinga-Meijer en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
avondmaalscollecte is bestemd voor de stichting SDOK waar afgelopen zondag
flyers van zijn uitgedeeld.
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.
• 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.
• Metworstenactie: De activiteiten commissie organiseert een metworstenactie
de intekenlijsten kunt u vinden in de ontmoetingshal, u kunt het volgende
bestellen 3 verse of droge worsten voor €7, een leverworst voor €4,50 en een
rollade voor €6,50 of een pakket bestaande uit 3 verse, 3 droge, leverworst en
rollade voor €22,50.ook mag het via de telefoon met Wilma de Boer tel; 0597645012 of Klasina Wubs tel; 0597-612201.
Mededelingen D.V.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema
van vanmiddag is: “Jezus ontmoet Zacheüs.”
Zondag 12 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J. Sijtma voor te gaan. De
middagdienst hoopt ds. A.C. van der Wekken te leiden. Tijdens deze zondag, 12
november, is fam. S. Hillenga het gastgezin. Na de morgendienst zal er in de
kerkzaal een stemmingsvergadering gehouden worden voor het ambt van

ouderling.
Geluid zondag 12 november : Ochtenddienst: Harm Meijer. Middagdienst:
Willem Wubs.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 84: 1 en 6 OB
1 Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên
om 's HEREN voorhof in te treên,
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft!

6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven;
hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
en zich geheel aan U vertrouwt.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 350
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw Heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Jakobus 3: 1-12 en Psalm 34: 7-9 en 12-15
3U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij
dan een strenger oordeel zullen ontvangen.
2Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij
een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.
3Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en
wij sturen daarmee heel hun lichaam.
4Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden
voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman
ook maar kiest en wil.
5Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe
een klein vuur een grote hoop hout aansteekt.

6Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong
onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf
het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.
7Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en
zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur.
8Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk
vergif.
9Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar
de gelijkenis van God gemaakt zijn.
10Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn
broeders.
11Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?
12Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok
vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.
7Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8De engel van de HEERE legert zich cheth
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
9Proef en zie dat de HEERE goed is; teth
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
12Kom, kinderen, luister naar mij, lamed
ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.
13Wie is de man die vreugde vindt in het leven, mem
die dagen liefheeft om het goede te zien?
14Behoed je tong voor het kwaad nun
en je lippen voor het spreken van bedrog.
15Keer je af van het kwaad en doe het goede; samech
zoek de vrede en jaag die na.
• Zingen: Ps. 34: 1 en 5 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.

Komt kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

• Preektekst: Jakobus 3: 8-12
8Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk
vergif.
9Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar
de gelijkenis van God gemaakt zijn.
10Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn
broeders.
11Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?
12Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen?
Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.
• Verkondiging: ‘Laat je tong worden aangeraakt!’
• Zingen: Ps. 141: 1, 2, 3 en 6 DNP
1. HEER, ik strek naar U beide handen
2. Wees bij mij als ik wil gaan praten.
verlangend uit; verhoor en red.
Geef dat ik geen onwaarheid zeg,
Schiet mij te hulp, laat mijn gebed
mijn woorden op een goudschaal leg.
als wierook geurig voor U branden.
Help mij het lasteren te laten.
3. Zorg dat ik mij niet laat verleiden,
dat ik niet meega in het kwaad,
niet eet en drink in overdaad
en slechte vrienden zal vermijden.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Ps. 34: 4 en 9 NB
4. Komt nader, ziet en proeft,
opdat men smake naar waardij
des Heren goedheid. Zalig hij
die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring,
dient met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt
wacht u verzadiging.

6. Ons gebeente ligt als het ware
verspreid vlak voor het open graf.
Ik wend mijn oog niet van U af
tot U mij, HEER, redt uit gevaren.

De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we Mattheüs 7: 18-21
18Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan
geen goede vruchten voortbrengen.
19Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur
geworpen.

20Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
21Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der
hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 360: 3
3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
over uw verlossend werk;
geef dat niet die woorden breken
op de daden van uw kerk,
maar dat wij geheiligd leven
op de plaats door U gegeven,
en U volgen onder 't kruis
op de smalle weg naar huis.
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Zingende Gezegend 289: 1 en 2 (Wijs: Ps. 119)(staande)
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen.
Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt
zodat er volop licht kan binnenstromen;
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt
en zie verbaasd wat mij is overkomen.
Nog nooit heb ik zo'n zoete vrucht gesmaakt vrede en vreugde bleven diepe dromen;
God heeft de wereld als een boek gemaakt
maar nooit had ik dat boek ter hand genomen
wanneer Hij mij niet zelf had aangeraakt zijn licht doet al mijn knoppen openkomen.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 33: 7 en 8 NB
Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 48: 6 en7
6 Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.

7 Leid ons niet in verzoeking, Heer.
Wees ons een sterke tegenweer
ter linker en ter rechterhand.
Wij houden in uw hoede stand,
al woedt de boze onverpoosd,
omdat uw Geest ons hart vertroost.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Efeze 1: 3, 7-8 en Micha 7: 18-20
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,
7In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
8die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,
18Wie is een God als U,
Die de ongerechtigheid vergeeft,
Die voorbijgaat aan de overtreding
van het overblijfsel van Zijn eigendom?
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.

19Hij zal Zich weer over ons ontfermen,
Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,
ja, U zult al hun zonden werpen
in de diepten van de zee.
20U zult Jakob de trouw bewijzen
en Abraham de goedertierenheid,
die U aan onze vaderen gezworen hebt
vanaf de dagen van weleer.
Zingen: Ps. 32: 2 DNP
1. Gelukkig wie Gods vrijspraak heeft gekregen,
zodat zijn zware zonden niet meer wegen.
Gelukkig wie ervaart dat God vergeeft,
wie in het licht van zijn genade leeft.
Wat ik verkeerd deed, bleef om aandacht vragen.
Voortdurend voelde ik het aan mij knagen.
Terwijl ik zweeg zat God mij op de huid.
Ik kwijnde weg, mijn botten droogden uit.
2. Toen ik het niet meer volhield in mijn zonden
beleed ik alles. Ik zei onomwonden:
‘Mijn overtreding, HEER, beschuldigt mij’ en toen vergaf U graag, U sprak mij vrij!
Daarom zal wie oprecht is U aanbidden.
U laat zich vinden, HEER – dus zelfs te midden
van storm en tegenstroom ben ik niet bang:
U bent rondom mij met een jubelzang.
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.
•
•

Verkondiging: ‘Overvloedige vergeving’
Zingen: Gez. 451: 1 en 3

1 Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Maar een vrolijk geluid’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opwekking 546 (staande)
Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit;
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon
en Priester tot in eeuwigheid.
Mijn naam, geschreven in zijn hand,

3 Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet:
geen aanklacht houdt meer stand,
wanneer mijn redder pleit voor mij,
wanneer mijn redder pleit voor mij.

AI klaagt de satan mij steeds aan,
terwijl hij wijst op al mijn schuld,
ik kijk omhoog en zie Hem staan
die alles voor mij heeft vervuld.
Omdat Hij al mijn zonden droeg

en door zijn bloed ben ik nu vrij,
want Jezus' offer was genoeg
voor Gods vergeving ook voor mij,
voor Gods vergeving ook voor mij.

Ja, Hij is mijn gerechtigheid,
want zie, het Lam is opgestaan!
Hij troont als Heer der heerlijkheid,
wiens liefde eeuwig zal bestaan.

Ik leef in Hem en Hij in mij; )
zo één met Hem sterf ik niet meer; )
eens zal ik zitten aan zijn zij, ) 2x
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. )

mijn Jezus, Redder en mijn Heer.
•

Zegen

