Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. J. P. Rozema
Gastgezin fam. R. Cannegieter
Geluid: Hilco Westra

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal (doopdienst)
Gastgezin fam. R. Cannegieter
Geluid: Jan Otto Schutte

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. F. Wijsbeek en worden weggebracht door zr. K. Wubs
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: In verband met de doopdienst tijdens de middagdienst zal de
zondagsschool starten na de doop. Aan het begin van de dienst mogen de
kinderen eerst bij de ouders zitten. Het thema van vanmiddag is: “Jozefs broers
in Egypte”
Mededelingen D.V.
Zondag 23 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.W. Ester voor te gaan. Tijdens
deze zondag, 23 oktober, is fam. H. Braam het gastgezin
Geluid zondag 23 oktober: Ochtenddienst: Jelle de Jonge. Middagdienst: Jeroen
Westra
Kledingbeurs: Op 29 oktober is er in het gebouw van onze kerk weer een
kledingbeurs. De beurs start om 10.00u en duurt tot 12.00u.

Liturgie ochtenddienst
• Welkom en mededelingen.
• Zingen: Ps. 135: 1
Halleluja! looft den Heer,
prijst zijn naam en majesteit,
toegewijden aan zijn eer,
die vanouds zijn knechten zijt,
gij die uw verheven plicht
in de tempelhof verricht.
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen: Ps. 84: 1 en 2
1. Uw woning is mij zo lief, HEER.
In mij leeft heimwee: God, wanneer
mag ik uw goedheid daar ervaren?
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
ze nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar elke dag
verblijf houdt en U prijzen mag.

2. Gelukkig wie sterk zijn in U,
wie reizend door het hier en nu
zich blijven houden aan uw wegen.
Gaat het soms door een tranendal,
dan weten ze Wie helpen zal:
verfrissend schenkt U hun uw zegen.
Verkwikt mogen ze verdergaan.
Ze komen zeker bij U aan.

• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Lezing van de Tien Woorden en/of een gedeelte uit het N.T.
• Zingen: Ps. 22: 11, 12 en 13
11. Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.
12. Dit zal gedenken wie zich nog
verweert,
tot alle natie zich tot Hem bekeert
en voor de Koning die het al regeert
zich neer zal buigen.
De verste einden zullen het getuigen,

dat niets gelijk aan zijn verheven macht
is,
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de
kracht is,
het Koninkrijk!

13
Eet dan, die zit in 's werelds overvloed,
of daal in 't stof wanneer gij sterven moet, bij dood of leven, voor- of tegenspoed,
zult gij toch allen
voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen!
Ook het geslacht, dat nog niet is geboren,
zal eenmaal van den Heer getuigen horen,
dat Hij 't volbracht!
• Schriftlezing(en): Micha 6: 1 – 8,
De rechtszaak van God tegen Zijn volk
6 Luister toch naar wat de HEERE zegt: Sta op, roep de bergen ter verantwoording,
laat de heuvels uw stem horen.
2 Luister, bergen, naar de rechtszaak van de HEERE, ook u, vaste fundamenten van de
aarde. De HEERE heeft immers een rechtszaak met Zijn volk, Hij voert een rechtszaak
tegen Israël.
3 Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan? Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij!
4 Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis.
Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden.
5 Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat Bileam,
de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal,
opdat u de gerechtigheid van de HEERE kent.
6 Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God?
Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren?
7 Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken?
Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn
moederschoot voor de zonde van mijn ziel?
8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt:
niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te
wandelen met uw God.
Psalm 121
God bewaart Zijn volk
121Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
2Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
5De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.
7De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
8De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.
• Zingen: Ps. 121: 1 en 2 OB
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
die hemel, zee en aarde,
eerst schiep en sinds bewaarde.

2 Hij is, al treft u 't felst verdriet,
uw wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt.
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken:
de HEER zal u bewaken.

• Verkondiging
• Zingen: Opw. 346
Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken,
een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,
een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken,
uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.

Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

• Dankgebed
• Collecten
• Zingen: JdH 928
Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin uw werk.
Wilt u daaraan geven
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
•

Zegen

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Liturgie Middagdienst
• Lifesong voor de dienst: Opwekking 774
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.
Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.
Refrein :
Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.
Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.

Refrein 2 :
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.
U bent eindeloos mooi. )
U bent eindeloos mooi. )
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 4x
Heer, U bent oneindig mooi. )

(Refrein 2)
U bent eindeloos mooi. )
U bent eindeloos mooi. )
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 2x
Heer, U bent oneindig mooi. )
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 100: 1 en 4 NB
1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
•
•
•

Moment van stil gebed (staande)
Woord van verwachting
Groet namens God

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

• Zingen: Opwekking 502 Jezus ik wil heel dicht bij u komen
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
In de schuilplaats van de Allerhoogste
in uw nabijheid wil 'k zijn.
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Jakobus 1: 1-18
Afzender, geadresseerden, groet
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf
stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! De zegen van de geloofsbeproeving
2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen
terechtkomt,
3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en
geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan
ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt
op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.
7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.
9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat,
10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan.
11 Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn
bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de
rijke in zijn wegen verwelken.
12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de
kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem
liefhebben.
13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers
kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.
14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd
en verlokt.
15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde
volgroeid is, baart ze de dood.
16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders!
17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader
der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid,
opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
• Verkondiging:
Ontvang de gaven van de Vader met open handen
͛
• Zingen: Zingende Gezegend 244: 1, 3 en 4 (wijs: Gez. 434)
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een laaiend vuur in ons branden stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!
de toekomst ligt in uw handen!
3
Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
kom dan met vuur uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.
4
Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen
• Onderwijs over de doop
• Zingen: Gez. 334: 1, 2 en 5
1 Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind’ren tot Mij komen.

2 Laat dit woord dan allermeest
helder klinken in onz' oren:
wie door water en door Geest
niet als kind werd nieuwgeboren
wordt door U niet aangenomen,
kan in 't rijk van God niet komen.

5 Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.

• Vragen aan de doopouders
• Alle kinderen in de kerk mogen naar voren komen
• Doop van Juliëtte Neeltje Feline Meijer en Jurjen Jonathan Davids
• Zingen: Ps. 105: 5 OB
God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenken
zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
• Felicitatie van de zondagsschool
• Dankgebed voor de doop
• Zingen: Opwekking 740
Ik bid dat God jou zegent,
jij lieve, kleine schat.
en dat Hij jou zal geven
de wensen van je hart.

Ik bid dat God jou zegent,
jij lieve, kleine schat;
en dat het ver zal rijken,
tot in jouw nageslacht.

Want Hij is de Almachtige,
de Schepper van ´t heelal.
Hij maakte alles prachtig
en jou bovenal.

Want Hij is de Almachtige,
de Schepper van ´t heelal.
Hij maakte alles prachtig
en jou bovenal.

Ik bid dat God jou zegent,
dat door jouw leven heen
je steeds weer zult ervaren:
´God laat me niet alleen´.
• Inzameling van de gaven (we luisteren naar Opwekking 678)
• Zingen: Ps. 33: 11 OB
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.

• We belijden ons geloof
• Zingen: Gez. 399: 3 (staande)
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
•

Zegen

