Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. M. Bergsma
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Geluid: Koert Davids

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. W. Cannegieter
Geluid: Dennis Westra

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Jonker-van der Heide en worden weggebracht door zr. A. de Jonge
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Gelijkenis van de rijke man en Lazarus”
Schilderochtend: zr. A. Meijer-Cannegieter gaat ook dit seizoen weer bezig met
creatieve activiteiten ons gebouw. Deze activiteiten beginnen op dinsdag 27
september om 10.00uur met schilderen. Ook mensen die niets van schilderen
afweten zijn van harte welkom. Al doende leert men. Van harte bij u
aanbevolen!
Mededelingen D.V.
Zondag 25 september: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
Tijdens deze zondag, 25 september, is fam. N. Davids het gastgezin
Geluid zondag 25 september: Ochtenddienst: Mathé Hillenga. Middagdienst:
Mark Davids
Open dag AZC: Op zaterdag 24 september is van 10:00 – 16:00 een open dag op
het AZC in Oude Pekela om eens kennis te nemen van hoe men daar leeft en
wat daar zoal gebeurt. Vraag gerust iemand van de werkgroep AZC & Kerk van
onze kerk voor meer informatie of om mee te gaan.
Kledingbeurs: Op 29 oktober zal er weer een kledingbeurs gehouden worden.
Meer info volgt.

Liturgie ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 355
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En u gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 281
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Schriftberijmingen 3
Komt, laat ons samen richten, spreekt de Heer;
al zijn uw zonden nog zo groot,
al zijn ze zelfs scharlakenrood,
ze zullen worden als de sneeuw zo wit!
Hoe schuldig ook bevonden,
al zijt gij rood van zonden,
mijn hart is liefdevol!
Al zou uw zonde zijn
rood als karmozijn –
Ik maak ze wit als wol!

• Lezing Psalm 85
Zegen ons land
Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
2 bent Uw land goedgezind geweest, HEERE,
U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob.
3 De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen,
U hebt al hun zonden bedekt. Sela
4 U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen,
U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.
5 Breng ons terug, o God van ons heil,
doe Uw toorn over ons teniet.
6 Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn,
Uw toorn laten duren van generatie op generatie?
7 Zou Ú ons niet weer levend maken,
zodat Uw volk zich in U verblijdt?
8 Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
geef ons Uw heil.
9 Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal,
want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen
van vrede spreken;
maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.
10 Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
zodat er eer in ons land woont.
11 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
12 Trouw komt op uit de aarde,
gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
13 Ook geeft de HEERE het goede,
en geeft ons land zijn opbrengst.
14 Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit,
Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

• Zingen: Psalm 85 DNP
1. HEER, U was liefdevol voor Israël.
U gaf uw land weer vrede en herstel.
Het volk had grenzeloos veel kwaad
gedaan;
toch keek U hen niet op hun zonden
aan.
U gaf genade, geen gegronde straf,
uw woede wendde U volledig af.
Denk toch aan toen en keer opnieuw
het tij.
Wees niet meer boos en maak ons land
weer vrij.

2. U blijft toch niet verbolgen voor
altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Breng ons tot leven en bevrijd ons
weer.
Wat zullen wij dan blij in U zijn, HEER!
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd
om te vernemen wat de HEER ons zegt.
Hij spreekt van vrede voor wie van Hem
houdt.
Maar, volk, verval niet in je oude fout.

3. Zijn redding komt: God geeft weer perspectief,
want Hij heeft wie Hem dienen vurig lief.
Er zal weer vrede komen in het land.
De liefde en de trouw gaan hand in hand.
Recht en verzoening kussen eens elkaar;
het land geeft goede oogsten jaar op jaar.
Gerechtigheid maakt voor de HEER ruim baan,
zij is de weg waarlangs zijn voet zal gaan.
• Verkondiging: Woorden van vrede
• Zingen: Psalm 103: 3, 7 en 9 NB
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft
uitgewist.

Maar 's Heren gunst zal over die Hem
vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend
spoor.

Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen Gezang 259: 1 en 2 LvdK
1 Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!
•

Zegen

2 Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 202: 1, 5 en 6 (wijs: Ps. 87)
Jeruzalem, o stad van heil en vrede,
verhef uw poorten, maak uw straten wijd,
uw koning komt! Wanneer Hij binnenrijdt
is alle strijd voorbij, uw leed geleden.
5
Dichtbij de muur waar nu uw zonen klagen
zal dan een plaats van louter vreugde zijn,
uw kinderen die spelen op het plein,
zullen hun koning op de handen dragen.
6
Jeruzalem - eenmaal daalt gij herboren,
een nieuwe stad de hoge hemel uit,
getooid, versierd voor God, zijn eigen bruid,
door Hem bemind, voor eeuwig uitverkoren!
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 136
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May may will forever be
evermore Your own.

Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Romeinen 9: 1- 10:3
Droefheid over het ongeloof van Israël

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de
Heilige Geest, 2 dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende
smart voor mijn hart.
3 Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn
broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft.
4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de
heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.
5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus
voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
De vrijmacht van de verkiezing
6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël
voortgekomen zijn, zijn Israël.
7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat
van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de
belofte worden als nageslacht gerekend.
9 Want dit is het woord van de belofte: Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een
zoon hebben.
10 En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man,
namelijk Izak, onze vader.
11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan
hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou
houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept – 12 werd tot haar gezegd: De
meerdere zal de mindere dienen.
13 Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
15 Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal
barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.
16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van
God Die Zich ontfermt.
17 Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn
kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde.
18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.
19 U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft
Zijn wil weerstaan?
20 Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen
hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt?
21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het
ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken?
22 En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht
bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf
gereedgemaakt, verdragen heeft?

23 En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de
voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid?
24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de
heidenen.
25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Nietgeliefde: Geliefde.
26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk,
daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.
27 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van
de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden.
28 Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal
metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op de aarde.
29 En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de hemelse legermachten
ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan
Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest.
Het behoud van de heiden en de dwaling van Israël 30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit:
dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen
hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is.
31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de
gerechtigheid niet toegekomen.
32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet.
Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 zoals geschreven staat:
Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden.
Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht
op hun zaligheid.
2 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.
3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid
tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God
onderworpen.
• Zingen: Ps. 135: 2 en 10 NB
Prijst den Heer, want Hij is goed.
Stemt uw snaren en vertolkt
dat zijn naam ons leven doet.
Hij koos Jakob tot zijn volk,
Israël tot kroonsieraad
van zijn goddelijke staat.

Zegen, Israël, den Heer,
priesters, looft zijn majesteit,
tempeldienaars, prijst zijn eer,
looft Hem, wie zijn naam belijdt.
Hij woont bij ons in gena.
Prijst den Heer. Halleluja!

Verkondiging: De verkiezende liefde van Israëls Koning

• Zingen: Ps. 89: 1 DNP
1. Ik wil uw liefde, Heer, bezingen voor altijd
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.
U heeft uw dienaar David liefdevol gezworen:
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik op jou voorgoed mijn koninkrijk zal bouwen.’
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Parel in Gods Hand’
Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan me paardenstraat, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgooit, ik leer echt nooit!
Me moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik heb altijd pech, ik ga maar weg!
Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
Me bloes zit onder de spaghetti mix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me een chagrijn, ik mag er zijn!
Al zegt me broertje steeds, wat stout ben jij, God hou van mij. God houd van mij!
Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
•

Geloofsbelijdenis

• Zingen: Gez. 451: 1 en 2 (staande)
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!
•

Zegen

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!

