Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. H. de Jonge-Brouwer en worden weggebracht door zr. T. Braam.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Daniël in de leeuwenkuil”.
 Geluidsinstallatie: Zoals u wellicht heeft gezien is er een begin gemaakt met de
installatie van de nieuwe geluidsapparatuur waarover u al iets heeft kunnen
lezen in de laatste Kompassen. We hebben hiervoor een lange
voorbereidingstijd genomen om met verschillende betrokken partijen grondig
te onderzoeken wat het beste is voor onze kerk. Er ligt een prachtig en
betaalbaar plan op tafel, op maat gemaakt voor onze kerk! De eerste
installatiedag heeft plaatsgevonden, de kabels zijn gelegd en opgehangen. En
ook de kroonluchter in het midden van de kerk hangt nu wat hoger. Nu kunnen
de organisten goed communiceren met de predikant en kunnen er vanaf het
balkon goede video-opnames gemaakt worden bij bijvoorbeeld bijzondere
diensten. Binnenkort zetten we de installatie van de nieuwe geluidsapparatuur
voort. Meer informatie volgt, maar als u echt niet kunt wachten kunt u altijd br.
Jetse tussendoor even aanspreken.
Mededelingen D.V.
 Zondag 22 november: Volgende week zondag, herdenkingszondag, zijn de
diensten op de normale tijden (09.30u en 14.30u). In beide diensten hoopt ds.
S.P. Roosendaal ons voor te gaan. Tijdens deze zondag, 22 november, is fam. A.
Wubs het gastgezin.
 Clubavond woensdag 18 november: Aankomende woensdag gaan de clubs
bowlen. Vertrek om 18.30u bij de kerk.
 Gebedsavond: Op donderdag 19 november Is er een gebedsavond. We willen
sowieso graag bidden voor de kledingbeurs van 21 november, maar alle
gebedspunten zijn welkom. Er is genoeg om voor te bidden en te danken. De
gebedsavond van 12 november zal van 19:30-20:30 in de kerkenraadskamer
gehouden worden. Voor meer informatie vraag Bram Koerts.


Kledingbeurs: Op 21 november wordt er net als vorig jaar een gratis kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd in ons gebouw. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk
kleren (nog in goede staat, gewassen en liefst op maat gesorteerd) nodig én speelgoed.
Mocht u kleren of speelgoed liggen hebben, dan willen we dit graag gebruiken op deze
beurs. Meer informatie rond de kledingbeurs volgt of anders kunt u contact opnemen
met uw diaconie

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 181
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon
vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog,

maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God
kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit,
groot is zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert’

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 136: 1, 2, 6, 7, 11 en 13
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.

Die de grote Schelfzee spleet,
Israël ontkomen deed.
Looft den Heer, Hij gaat ons voor,
Hij is trouw de eeuwen door.

Farao met heel zijn heer
stortte in het water neer.
Looft de Heer die ons bevrijdt
en ons liefheeft voor altijd.

looft den Heer, die in de nacht
der verneed'ring aan ons dacht,
die de tirannie verdrijft
door zijn gunst die eeuwig blijft.

Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Gez. 423: 4
4 Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en 's werelds boos geweld!

• Schriftlezing: Exodus 15: 1-18 en Openbaring 15: 1-4
• Zingen: Ps. 80: 2 en 4
Wek op uw kracht en kom bevrijden
Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
die, dank zij uw genadegaven,
Die troont daar op de cherubim,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.
Herder Israëls, leid ons voort!
• Verkondiging: ‘Het loflied op de hoogverheven Strijder’
• Zingen: Gez. 416
2 Gedankt moet zijn de Heer,
1 Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons 't zijner eer
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.
hoe groot is uwe macht!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 89: 8 OB (staande)
8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Voorzang: LvK Gez. 323:1,3,8
God is tegenwoordig, God is in ons
midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,
alle aardse vreugd en vrede.
Wil en wens begeeft mij,
ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.
Ja Gij zijt voor altijd
onze God en Here.
U zij lof en ere.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
• Stil gebed
• Votum
• Zingen: Ps. 105:1,4 NB
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

De Heer heeft Izak uitverkoren,
aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand;
Uw kind'ren breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is
uw toegemeten erfenis.

• Gebed
• Schriftlezing: Gen. 28:10-22
• Zingen: Ps. 91:1,5 OB
1 Hij, die op Gods bescherming wacht,
wordt door den hoogsten Koning,
beveiligd in den duist'ren nacht,
beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
voor hen, die op Hem bouwen,
mijn burg, mijn toevlucht in den nood,
den God van mijn betrouwen.

5 Ik steun op God, mijn toeverlaat,
dies heb ik niets te vrezen:
wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
uw tent zal veilig wezen.
Hij zal zijn engelen gebiên,
dat z' u op weg bevrijden;
gij zult hen, in gevaren, zien
voor uw behoud'nis strijden.

• Prediking "Een bijzondere slaapplaats"
• Zingen: Ps. 3:2,3 NB
2 Ik legde mij en sliep,
3 Sta op, verlos mij, Heer,
ik wist dat wie mij schiep,
Gij sloegt reeds menig keer
voor mijn behoud zou waken.
met uw geduchte handen
mijn vijand op de kaak,
De morgen is gekeerd
En ik mocht ongedeerd,
ja, Gij vergruisde vaak
der goddelozen tanden.
dank zij Gods trouw, ontwaken.
Nu is mijn vrees voorbij,
o Helper, help ook nu.
Elk heil berust bij U.
God ondersteunde mij
en blijft mij vergezellen.
Wees met ons en strijd mede.
Dan daalt uw zegen neer,
Zo treed ik in het perk
hoe dreigend ook en sterk
want uw triomf, o Heer,
om geeft uw volk met vrede.
tienduizenden zich stellen.
• Dankgebed
• Collecte
• Zingen: LvK Gez. 392:1,2,3 (Blijf mij nabij)
1 Blijf mij nabij, wanneer het duister
2 Wees bij mij, nu de dag ten einde
daalt.
spoedt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
straalt.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
• Kinderen komen in de dienst
• Zingen kinderlied: Heel gewoon
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: JdH 446:1,2,5 (Prijst de Heer' met blijde galmen)
Prijst de Heer met blijde galmen,
Gij mijn ziel, hebt rijke stof;
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen,
vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k zal , zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!

Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hachlijkst lot
vestigt op de Heer, zijn God;
5.'t Is de Heer van alle Heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer;
Prijs Zijn grootheid, loof de Heer!
•

Zegenbede

