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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. S. Westra en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor het CDC project. Hier heeft u afgelopen week
een flyer van mogen ontvangen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Het sterven van Jakob.”
Mededelingen D.V.
Zondag 20 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. De morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal te leiden. In de
middagdienst zal ds. G. Huisman voorgaan. Tijdens deze zondag, 20 november,
is fam. S. Hillenga het gastgezin
Geluid zondag 13 november : Ochtenddienst: Willem Wubs. Middagdienst:
Dennis Westra

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Schriftber.26:1,2
1 Wij mogen tot Gods woning gaan,
vrijmoedig binnentreden,
want Christus heeft de weg gebaand,
Hij heeft voor ons geleden.
Hij is het die ons volgen doet.
Verzoend door zijn vergoten bloed
is al wat wij misdeden.

2 Een nieuwe weg heeft Hij bereid,
een weg die leidt naar 't leven.
Hij heeft hem voor ons ingewijd
en voor ons vrijgegeven.
Zijn offer bracht verlossing aan,
het tempelkleed is weggedaan,
de scheiding opgeheven.

• Stil gebed, Votum en Groet
• Schriftber.26:4,5
4 Laat ons belijden deze hoop,
van twijfel zij geen sprake,
want God vervult wat Hij belooft,
men kan er staat op maken.
Elk spoor' de ander in de strijd
tot liefde aan, tot dienstbaarheid,
tezamen biddend, wakend.

5 Laat ons zo Gods gemeente zijn,
trouw in zijn naam vergaderd.
De tijd snelt haastig naar zijn eind,
de grote dag komt nader.
Laat luider onze roep zijn: kom,
o Zoon, leid ons naar 't heiligdom,
het huis van onze Vader.

• Gebed
• Lezen van de Wet
• Ps.119:1 O.B.
1 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
die, ongeveinsd, des HEREN wet betrachten;
die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;
welzalig, die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
van harte zoekt met ingespannen krachten.
• Schriftlezing:Hand.26:1-32
26En Agrippa zei tegen Paulus: Het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte
Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt:
2 Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen
tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word,
3 vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er
onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren.
4 Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn
volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend.

5 Zij weten van mij vanuit het verleden – als zij het maar wilden getuigen! – dat ik
geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk
als Farizeeër.
6 En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de
vaderen gedaan is,
7 die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te
dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd.
8 Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt?
9 Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige
dingen moest doen,
10 wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis
opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had; en als zij
gedood werden, stemde ik daarmee in.
11 En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren; en ik trad
in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden.
12 Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de
overpriesters,
13 zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de
zon, dat mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen.
14 En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en
in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de
hielen tegen de prikkels te slaan.
15 En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt.
16 Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u
aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die
waarin Ik nog aan u verschijnen zal;
17 en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend,
18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de
macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een
erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.
19 Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam
geweest,
20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van
Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen,
zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.
21 Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te
brengen,
22 maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een
getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes
gezegd hebben dat er gebeuren zou,
23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de
doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.

24 En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: U bent
buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen!
25 Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden
van waarheid en van gezond verstand.
26 Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot
hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is; het is
immers niet in een uithoek gebeurd.
27 Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten? Ik weet dat u ze gelooft.
28 En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te worden!
29 En Paulus zei: Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u maar
ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd
deze boeien.
30 En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder, Bernice en zij die
bij hen zaten,
31 en zij gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden: Deze man doet niets wat dood
of boeien verdient.
32 En Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich
niet op de keizer had beroepen.
• Ps.18:15
Ik loof U, Heer, ik loof uw zegeningen,
onder de volken zal ik psalmen zingen.
De Heer heeft mij gered uit elk gevaar.
Hoe groot, hoe onuitspreek'lijk wonderbaar!
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde,
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde,
zal door de tijden met ons verder gaan,
met David en zijn huis nu en voortaan.
• Verkondiging: Worden zoals ik, nl. christen!
• Gez.481:1,2
1 O grote God die liefde zijt,
2 Maak ons volbrengers van dat woord,
o Vader van ons leven,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons het zout der aarde zijn,
Laat ons getrouw de weg begaan
het licht der wereld, klaar en rein.
tot allen die ons verre staan
Laat ons uw woord bewaren,
en laat ons zonder vrezen
uw waarheid openbaren.
de minste willen wezen.
•

Dankgebed

• Collectes
• Ps.145:2
Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wond’ren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.
•

Zegenbede

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Gez.21:1,3
1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

• Stil gebed, Votum en Groet
• Gez.21:4,7
4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht
openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt
tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

• Gebed
• Schriftlezing: II Kon.19:8-34
8 Toen keerde de commandant terug en trof de koning van Assyrië aan, in strijd
gewikkeld met Libna. Hij had namelijk gehoord dat hij uit Lachis was vertrokken.
9 Toen Sanherib over Tirhaka, de koning van Cusj, hoorde zeggen: Zie, hij is uitgetrokken
om tegen u te strijden, stuurde hij opnieuw gezanten naar Hizkia om te zeggen:
10 Dit moet u tegen Hizkia, de koning van Juda, zeggen: Laat uw God, op Wie u
vertrouwt, u niet bedriegen door te zeggen: Jeruzalem zal niet in de hand van de koning
van Assyrië gegeven worden.
11 Zie, u hebt zelf gehoord wat de koningen van Assyrië met al de landen hebben
gedaan door ze met de ban te slaan. En zou ú dan gered worden?
12 Hebben de goden van de volken die mijn vaderen te gronde gericht hebben, hen
gered: Gozan, Haran, Rezef en de zonen van Eden die in Telassar waren?
13 Waar is de koning van Hamath, de koning van Arpad, de koning van de stad
Sefarvaïm, van Hena en van Ivva?
Gebed van Hizkia
14 Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had
gelezen, ging hij naar het huis van de HEERE. Vervolgens spreidde Hizkia die brieven uit

voor het aangezicht van de HEERE,
15 en Hizkia bad voor het aangezicht van de HEERE en zei: HEERE, God van Israël, Die
tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de
aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.
16 Neig, HEERE, Uw oor en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor de woorden van
Sanherib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen.
17 Het is waar, HEERE, de koningen van Assyrië hebben die heidenvolken en hun land
verwoest,
18 en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden,
maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die
vernield.
19 Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken
van de aarde weten dat U, HEERE, alleen God bent.
Tweede profetie van Jesaja
20 Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amoz, deze boodschap naar Hizkia: Zo zegt de
HEERE, de God van Israël: Wat u tot Mij gebeden hebt met betrekking tot Sanherib, de
koning van Assyrië, heb Ik gehoord.
21 Dit is het woord dat de HEERE over hem gesproken heeft: De maagd, de dochter
van Sion, veracht u, zij bespot u, de dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u.
22 Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen Wie hebt u de stem verheven
en uw ogen hoog moedig opgeheven? Tegen de Heilige van Israël!
23 Door uw gezanten hebt u de Heere gehoond en gezegd: Met mijn talrijke
strijdwagens heb ík de hoge bergen bestegen, de flanken van de Libanon.
Ik hak zijn hoge ceders, zijn uitgelezen cipressen om. Ik kom tot in zijn nachtkwartier, tot
in zijn weelderig groeiend woud.
24 Ík heb gegraven en van onbekende wateren gedronken; ik heb met mijn voetzolen
alle rivieren van de belegerde plaatsen drooggelegd.
25 Hebt u dan niet gehoord dat Ik, de Heere, dit lang tevoren gedaan heb, en dat Ik dit
van de dagen van weleer heb bewerkstelligd? Nu heb Ik het doen komen: u bent er om
de versterkte steden tot puinhopen te verwoesten.
26 Daarom waren hun inwoners machteloos, waren zij ontsteld en beschaamd,
werden zij als gras op het veld of groene grasscheutjes,
als gras op de daken, of koren verzengd eer het overeind staat.
27 Maar uw zitten, uw uitgaan, uw thuiskomen ken Ik, en uw tekeergaan tegen Mij.
28 Omdat u tegen Mij tekeer bent gegaan, en uw hoogmoed is opgeklommen tot in
Mijn oren – zal Ik Mijn haak in uw neus slaan en Mijn bit tussen uw lippen, en Ik zal u
doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen.
29 En dit zal voor u het teken zijn: men zal dit jaar eten wat vanzelf gegroeid is, in het
tweede jaar wat daarvan weer opkomt; in het derde jaar moet u zaaien en maaien,
en wijngaarden planten en de vruchten daarvan eten,
30 want opnieuw zal wat ontkomen, wat overgebleven is van het huis van Juda, wortel
schieten naar beneden toe en vrucht dragen de hoogte in,

31 want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is, en wat ontkomen is, van de
berg Sion. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.
32 Daarom, zo zegt de HEERE over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet
binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild tegemoetkomen,
en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen.
33 Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet
binnenkomen, spreekt de HEERE.
34 Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van Mijzelf en
omwille van David, Mijn dienaar.
• Ps.95:2
Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.
• Verkondiging: Toevlucht nemend geloof !
• Ps.93:1,2,3,4
De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
2
Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
3
Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.
4
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
•

Dankgebed

• Kinderlied (volg mij)
• Collectes
• Geloofsbelijdenis
• Ps.136:1,2,3
Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wond’ren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grond'loos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.
•

Zegenbede

