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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. H. Meijer (Meijborgh) 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 kerkelijke kassen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Tien melaatsen worden rein.”
Mededelingen D.V.
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.
Zondag 15 oktober: Volgende week zondag 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. J. Rozema te leiden. Tijdens deze zondag, 15 oktober, is
fam. H. Braam het gastgezin.
Geluid zondag 15 oktober : Ochtenddienst: Hielke de Haan. Middagdienst: Hilco
Westra
Kledingbeurs: Op 18 november wordt er weer een kledingbeurs georganiseerd
in ons gebouw. Op woensdag 11 oktober gaan we daarom langs de deuren van
onze gemeenteleden om zoveel mogelijk kleding en/of speelgoed mee te
nemen die u hiervoor beschikbaar wilt stellen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw diaconie.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 684
Uw majesteit is onaantastbaar,
niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht.
Toch bent U niet onbereikbaar;
door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.
Refrein:
U bent adembenemend eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord bedacht.
U bent meer dan bijzonder,
buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met uw majesteit en pracht.
Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
onuitsprekelijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond´lijk zijn uw wegen,
onvoorstelbaar is Uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.
Toch bent U niet onbereikbaar;
door Uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.
(Refrein)
•

Moment van stil gebed (staande)

Uw wijsheid is onovertroffen
en Uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde
uw genade ongekend.
Here U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.
(Refrein)

• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 241 (wijs: Ps. 118)
Nieuw is zijn goedheid, elke morgen,
Het is uw goedheid, heer der heren,
dat wij tot hier gekomen zijn;
nieuw is zijn goedheid, elke dag;
uw daglicht zal de koude keren,
zeg dan vaarwel uw laatste zorgen,
liefde verwarmt als zonneschijn!
zegen, mijn ziel, uw God - en lach!
Grenzeloos groot is uw genade,
Zijn liefde leidt u door het leven
onpeilbaar uw barmhartigheid;
en maakt gelukkig man en vrouw;
God zij geloofd om al zijn daden Hij heeft zijn jawoord u gegeven vol is ons hart van vrolijkheid!
groot is, o God, uw goede trouw!
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 6: 1 en 3 NB
1 Heer, toon mij uw genade,
straf mij niet naar mijn daden,
ik was in kwaad verblind.
Komt mij uw hand kastijden,
sla mij met medelijden
als uw weerspannig kind.

3 Keer weder, red mijn leven!
Wil mij toch uitkomst geven:
uw goedheid is zeer groot.
Want wie kan U gedenken,
wie kan U ere schenken
in ‘t donker van de dood?

• Schriftlezing: Hosea 11
Gods ontferming over Israël
11Toen Israël een kind was, had Ik hem lief,
en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.
2 Maar hoe meer zij hen riepen,
hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen.
Aan de Baäls offerden zij
en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers –
3Ik echter leerde Efraïm lopen.
Hij nam hen op Zijn armen,
maar zij erkenden niet dat Ik hen genas.
4Ik trok hen met menselijke touwen,
met koorden van liefde.
Ik was voor hen
als zij die het juk
van op hun kaken omhoogtillen,
en Ik reikte hem voer toe.
5Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte,

maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn,
want zij weigeren zich te bekeren.
6Het zwaard zal in zijn steden rondgaan,
het zal zijn grendels vernietigen
en verslinden vanwege hun opvattingen.
7Mijn volk volhardt in afkeer van Mij.
Zij roepen wel tot de Allerhoogste,
maar gezamenlijk roemt men Hem niet.
8Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm,
u uitleveren, Israël?
Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama,
met u doen als met Zeboïm?
Mijn hart keert zich in Mij om,
al Mijn medelijden is opgewekt.
9Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen,
Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten.
Want Ik ben God,
en geen mens,
de Heilige in uw midden,
en in de stad zal Ik niet komen.
10Zij zullen achter de HEERE aan gaan,
Hij zal brullen als een leeuw.
Ja, Híj zal brullen,
en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee.
11Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte,
als een duif uit het land Assyrië.
Dan doe Ik hen wonen in hun huizen,
spreekt de HEERE.
• Zingen: Ps. 105: 2 DNP
2. Vraag naar de HEER en naar zijn daden.
Verwacht voortdurend zijn genade.
Volk door de HEER apart gezet,
zorg dat je op zijn almacht let.
Laat altijd worden doorverteld
hoe wijs Hij vonnis heeft geveld.

• Preektekst: Hosea 11: 8 en 9
8Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm,
u uitleveren, Israël?
Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama,
met u doen als met Zeboïm?
Mijn hart keert zich in Mij om,
al Mijn medelijden is opgewekt.
9Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen,
Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten.
Want Ik ben God,
en geen mens,
de Heilige in uw midden,
en in de stad zal Ik niet komen.
• Verkondiging: ‘Gods huwelijkstherapie’
• Zingen: ELB 147: 1, 2 en 5
1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
2 Ga mij niet voorbij, o Vader,
die Gij uitstort keer op keer;
zie hoe mij mijn zonde smart.
laat ook van die milde regen
Trek mij met uw koorden nader,
dropp’len vallen op mij neer.
stort uw liefd’ ook in mijn hart.
Ook op mij, ook op mij,
Ook in mij, ook in mij,
dropp’len vallen ook op mij.
stort w liefde ook in mij.
5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 581 (staande)
Ik wil heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de vader op schoot.
Ik wil heel dicht bij U zijn;
dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
Til mij op, ik wil U omarmen.
Til mij op en laat mij niet meer gaan.
Draag mij door het diepe water,
waar ik zelf niet meer kan staan.
In uw armen ben ik veilig,
wanneer U mij draagt,
als ik niet verder kan gaan.
Ik mag heel dicht bij U zijn,
als een kind bij de vader op schoot.
Ik mag heel dicht bij U zijn;
dat is de plek waar ik hoor.
En U tilt mij op, neemt mij in uw armen.
En U tilt mij op,
houdt mij dicht tegen U aan.
En U tilt mij op, Ik mag U omarmen.
En U tilt mij op )
en laat mij niet meer gaan. ) 2x
•

Zegen

Tip: werken aan je eigen relatie? Dat kan. Lees het boekje van Gary Chapman, Make
over(Kampen: Kok 2007).

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 462
Refrein:
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maarweer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(Refrein)
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 45: 1 en 6 NB
Met luider stem breng ik de koning hulde
omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde,
mijn tong rept als een snel bestuurde pen
van hem wiens gratie ik niet waardig ben!
Als gij, o koning, spreekt, is dat verhoring,
de woorden van uw mond zijn vol bekoring,
voor eeuwig en altoos door God bemind,
zijt gij veel schoner dan een mensenkind.

Zie niet meer om, de bedding der geslachten
heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten
de toekomst in de stroom van 's konings bloed
tot waar uw geest uw kinderen ontmoet;
uw zonen zult gij op de aarde stellen
tot vorsten, die rechtvaardig oordeel vellen;
daarom draagt u mijn lied de tijden door
en daarom looft u volk bij volk in koor.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Efeze 1: 1-6, Romeinen 8:12-17 en 2 Korinte 6: 16-17
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.
12Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.
13Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden
van het lichaam doodt, zult u leven.
14Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van
God.
15Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar
u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba,
Vader!
16De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem
verheerlijkt worden.
16Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de
tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en
onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
17Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine

niet aan, en Ik zal u aannemen,
• Zingen: Gez. 437: 1 en 2 LvdK
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
• Verkondiging: ‘Waar God plezier in heeft…’
• Zingen: Gez. 78: 1, 2 en 4 LvdK
1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
o Heiland die de wijnstok zijt!
niets kan ik zonder U, o Heer!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
In uw gemeenschap kiemt er leven
of 'k ben een wis verderf gewijd.
en levensvolheid meer en meer!
Doorstroom, beziel en zegen mij,
Uw Geest moet in mij uitgestort:
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
de rank die U ontvalt, verdort.
4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderlied: ‘U bent die U bent’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 477: 1 en 2 LvdK (staande)
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
•

Zegen

