Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. H. Braam
Geluid: Mathé Hillenga

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. M. Bergsma
Gastgezin fam. H. Braam
Geluid: Dian de Jonge

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A.M. Buist-Werkman en worden weggebracht door zr. K. Wubs
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: De zondagsschool heeft zomervakantie en zal weer beginnen op
zondag 4 september.
Mededelingen D.V.
Zondag 21 augustus: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden. Tijdens de beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. Tijdens deze zondag, 21 augustus, is fam. A. Eelsing (Wedderweg) het
gastgezin
Geluid zondag 21 augustus: Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Jan
van der Laan

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 460: 1 en 3
1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 89: 4 en 5 DNP
God is op 't hoogst geducht in Zijner Heil’gen raad,
En vrees'lijk boven 't heir, dat om Zijn rijkstroon staat.
Wie is als Gij, o HEER, o God der legerscharen?
Wie is aan U gelijk? Wie kan U evenaren?
Grootmachtig zijt G', o HEER, ja eind'loos in vermogen,
Uw onverbreekb're trouw omringt U voor elks ogen.
Gij temt de woeste zee, zij luistert naar Uw wil;
Hoe hoog zij zich verheff', Gij wenkt en zij is stil.
Gans Rahab is door U verbrijzeld, gans verslagen;
Uw vijand is verstrooid, Uw arm heeft roem gedragen.
En aard', en hemel, en wat leeft, of ooit zal leven,
Zijn d' Uwe; 't gans heelal hebt Gij 't bestaan gegeven.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Mattheüs 5: 21-26 en 38-48
21U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal
door de rechtbank schuldig bevonden worden.
22Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden
worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka zal schuldig
bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden
worden tot het helse vuur.
23Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets
tegen u heeft, 24laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met
uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.

25Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem
onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de
rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt.
26Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste kwadrant
betaald hebt.
38U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand.
39Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de
rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe; 40en als iemand u voor het gerecht wil
dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; 41en wie u zal
dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem .
42Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.
43U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u
haten.
44Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen
die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45zodat u kinderen zult zijn
van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede
mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de
tollenaars niet hetzelfde?
47En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de
tollenaars niet zo?
48Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.
• Zingen: Gez. 48: 6 en 7
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.

• Schriftlezing: Genesis 33: 1-17
33Toen sloeg Jakob zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Ezau, met vierhonderd man
bij zich. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en zijn beide slavinnen.
2Hij zette de slavinnen en hun kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter en
Rachel en Jozef daar weer achter, 3terwijl hij zelf vóór hen uit ging en zich zeven keer
ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was.
4Maar Ezau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem;
en zij huilden.

5Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg: Wie heb je
daar bij je? Jakob zei: Dat zijn de kinderen die God uw dienaar in Zijn genade
geschonken heeft.
6Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en zij bogen zich neer.
7Ook Lea en haar kinderen kwamen naar voren en bogen zich neer; daarna kwamen
Jozef en Rachel naar voren en zij bogen zich neer.
8Toen vroeg hij: Wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Hij zei:
Die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn heer te vinden.
9Maar Ezau zei: Ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt, van jou blijven.
10Jakob zei daarop: Nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het
geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het
aangezicht van God zag, en u bent mij goedgezind geweest.
11Aanvaard toch mijn geschenk, dat u gebracht is, omdat God mij dit in Zijn genade
geschonken heeft, en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaardde.
12 Ezau zei: Laten wij opbreken en verdergaan, en ik zal met je meegaan.
13Hij zei echter tegen hem: Mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn, en dat ik zogend
kleinvee en zogende runderen bij mij heb; als men die maar één dag opjaagt, zal al het
kleinvee sterven.
14Laat mijn heer toch vóór zijn dienaar uit gaan; ik wil op mijn gemak verdergaan, naar
de gang van het vee dat vóór mij is en naar de gang van de kinderen, totdat ik bij mijn
heer in Seïr kom.
15Toen zei Ezau: Laat mij toch enkelen uit het volk dat bij mij is, bij je plaatsen. Maar hij
zei: Waarom is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn heer.
16Zo ging Ezau die dag zijns weegs, terug naar Seïr.
17Maar Jakob trok naar Sukkoth. En hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten
voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkoth.
• Zingen: Ps. 23: 1 en 3 DNP
1. De HEERE is mijn herder, Hij behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Beschermd door Hem en onder zijn geleide
vind ik een stille bron, een groene weide.
Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij wil mij leren
om in zijn spoor te gaan en Hem te eren.
3. Door U genodigd eet ik met U samen,
terwijl mijn vijanden zich staan te schamen.
U zalft mijn hoofd en vult royaal mijn beker.
Ik krijg meer dan ik aankan. Dit is zeker:
U zult mij levenslang uw liefde tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

• Verkondiging: ‘Veel is ook niet alles’
• Zingen: Gez. 466: 3 en 2
3 Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

2 En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waatren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

• Dankgebed
• Kinderlied: ‘We zullen opstaan’
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 223 (staande)
Jezus, uw naam zij d' hoogste eer
in hemel, aard en lucht.
Voor U knielt mens en engel neer
en satan vreest en vlucht.
Refrein:
Geen and're pleitgrond hebben wij,
niets maakt naast Hem ons vrij.
Het is genoeg, dat Jezus stierf,
ja, stierf voor u en mij.
Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart
vol twijfel, vrees en pijn.
Hij brengt er vreugd' in plaats van smart,
een hemelvreugd' zo rein.
Refrein:
O, zag de wereld slechts als wij
die rijkdom van gena!
In teed're liefde rijk en vrij
slaat Hij zijn scheps'len ga.
Refrein:
•

Zegen

Jezus verbreekt des satans macht,
maakt zondeslaven vrij.
De zwakke zielen geeft Hij kracht,
bedroefden maakt Hij blij.
Refrein:
Tot aan mijn laatste ademtocht
zal 'k zingen Hem ter eer,
die door zijn dood verzoening wrocht,
mijn Heiland en mijn Heer.

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Lied: Johannes de Heer 569: 1, 2 en 3
Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
Wees Gij mijn Gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees Gij mijn Gids
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor,
Dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.
2
'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want 'k had geen Gids
Verdwaalde ik af, totdat ik ernstig bad:
'Wees Gij mijn Gids.'
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
Want Jezus kwam en nu is 't Licht voor mij.
3
Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids
't Zij door moeras of wel langs struik en heg,
leidt mij mijn Gids
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.
• Stil gebed
• Afhankelijkheidsbetuiging en groet / gemeente gaat zitten
• Zingen:
Psalm 147: 7
De Heer heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israël heeft Hij ten leven
zijn rechten en zijn wet gegeven.
Zo deed Hij aan geen and're volken.
Laat ons des Heren lof vertolken.
De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.
• Gebed
• Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 HSV en HC Zondag 24
2Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de
zonden, 2waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze
wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de

geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3onder wie ook wij
allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en
de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de
anderen.
4Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij
ons liefgehad heeft, 5ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus
levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6en heeft ons met Hem opgewekt
en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7opdat Hij in de komende
eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de
goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de
gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
10Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die
God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
• Zingen: Psalm 25: 2 en 3 DNP
2. HEER, wilt U mij inzicht geven
in de weg die ik moet gaan.
Laat mij in uw waarheid leven
en uw onderwijs verstaan.
In mijn hart is een gebed
alle dagen, alle nachten:
God die mij voortdurend redt,
altijd blijf ik U verwachten.

3. HEER, denk niet aan mijn verleden,
maar denk aan hoe goed U bent.
Spreek barmhartig over vrede,
hoewel U mijn fouten kent.
Zondaars vol zachtmoedigheid
leidt U op uw rechte wegen.
Wie zich aan uw woorden wijdt,
laat U delen in uw zegen.

• Verkondiging: Goede werken
• Zingen: Joh. De Heer 283
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

• Dankgebed en voorbede
• Inzameling van gaven
• Zingen: Psalm 146: 1 en 3
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

• Wij belijden ons geloof (staande)
• Zingen: Gezang 451: 1, 2 en 3 LvdK
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 eng’lenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

2 Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o eng’lenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

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 godd’lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
•

Zegen

