Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. M.J. Kater
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Dian de Jonge

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. M.J. Kater
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Geert Raveling

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
Jan de Wit en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor “Kerk & Israël”.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig
tussen 18:30u en 19:00u.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jozef en de vrouw van Potifar.”
Mededelingen D.V.
Zondag 9 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De
middagdienst wordt geleid door ds. W.C. van Slooten. Tijdens deze zondag, 9
oktober, is fam. H. Raveling (jr.) het gastgezin
Geluid zondag 9 oktober: Ochtenddienst: Marcha Braam. Middagdienst: Hielke
de Haan
Kledingbeurs: Komende woensdag 5 oktober worden de kleren en speelgoed
ingezameld voor de kledingbeurs. Tussen 19.00 en 20.15 uur worden deze
spullen opgehaald bij u thuis. Contactpersoon is Willem Cannegieter
(0625339630).

Liturgie ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• Aanvangslied: Ps. 93
1. De Heer regeert! Zijn koninklijk gewaad
is kracht en luister, en onwrikbaar staat
de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
de aarde wankelt niet in eeuwigheid.
2. De zee verheft haar stem met groot geweld,
maar aan haar kracht wordt paal en perk gesteld.
Al gaan de golven nog zo luid tekeer,
daarboven in de hemel troont de Heer.
3. Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd
en in de tempel straalt uw heiligheid.
In deze wereld waar het water woedt
doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.
• Stil gebed, Votum en Groet
• Zingen: Ps. 145: 4, 5
4 Al wat Gij wrocht, zal juichen tot uw eer;
uw gunstvolk zal verblijd U zeeg'nen, HEER,
en roemen van uw koninkrijk, uw macht,
uw heerlijkheid en Goddelijke kracht;
om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht
blaken,
uw heerlijkheid, uw macht bekend te
maken,
en d' eer uws rijks, zo groot, zo hoog verheven,
voor aller oor den hoogsten roem te geven.

•
•

Gebed
Lezing van de wet

5 Uw heerschappij verduurt zelfs d'
eeuwigheid;
uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil
zwicht:
Wie nederstort, wordt door U opgericht.
't Ziet al op U ; 't blijft alles op U wachten;
gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun
krachten;
g' ontsluit uw hand, ontfermend en
weldadig,
opdat uw gunst, al wat er leeft, verzadig'.

• Zingen: Ps. 51: 4, 5 (NB)
Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap
horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U
gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste
sporen.

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't
licht,
geef mij een vaste geest, die diep van
binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

• Schriftlezing: 1 Kor. 4
Dienaren van Christus
4 Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en
beheerders van de geheimenissen van God.
2 En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn.
3 Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig
menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet.
4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd.
Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.
5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de
duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar
maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.
6 Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met
de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat,
opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft.
7 Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En
als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had?
8 U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons.
Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren!
9 Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die
ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en
voor engelen en voor mensen.
10 Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u sterk,
u geëerd, maar wij veracht.
11 Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met
vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, 12 én spannen wij ons in door
met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden
wij vervolgd, dan verdragen wij.

13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de
wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.
14 Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik
u terecht.
15 Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele
vaders: in Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.
16 Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers.
17 Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in
de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal
in elke gemeente onderwijs.
18 Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou
komen.
19 Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich
zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht.
20 Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.
21 Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en in een geest van
zachtmoedigheid?
• Zingen: Gebed des Heren: 3, 9
3 Uw koninkrijk koom' toch, o HEER'!
Ai, werp den troon des satans neer!
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER',
Uw is de kracht, Uw is al d' eer!
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die in Uw Zoon verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

• Verkondiging
• Zingen: Ps. 89:8
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.
•
•
•

Dankgebed
Collectes
Slotzang: Ps. 68:12 (NB)

Gij mogendheden, zingt een lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van machtuw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.
•

Zegenbede

Liturgie middagdienst
• Welkom
• Aanvangslied: Ps. 89:6, 7
6 Gij schiept het barre noord' en 't zoele zuiden saâm;
ginds juicht een Thabor, hier een Hermon in uw naam.
Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen,
uw Rechterhand is hoog; uw troon blijft onbewogen,
van recht en van gericht zijn vasten steun ontlenen;
en waarheid en genâ gaan voor uw aanschijn henen.
7 Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,
zij wand'len, HEER, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden!
uw goedheid straalt hun toe; uw macht schraagt hen in 't lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.
• Stil gebed, Votum en Groet
• Zingen: Ps. 119: 60, 64 (NB)
Zie hoe ik uw vermaningen bemin;
wil mij goedgunstig tot het leven leiden.
Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,
uw woord dat goed en kwaad leert
onderscheiden.
Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid in,
uw heilig woord is recht voor alle tijden.

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
leg met uw woord beslag op mijn
gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand
wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en
schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

• Gebed
• Schriftlezing: Pred. 10: 1-4 en Gal. 5: 1-13
Onheil van de dwaasheid
10 Een dode vlieg doet de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Zo doet ook een
kleine dwaasheid met kostbare wijsheid en eer.
2 Het hart van een wijze is tot zijn rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn
linkerhand.
3 Ook wanneer de dwaas op de weg loopt, ontbreekt zijn verstand: hij zegt tegen
iedereen dat hij een dwaas is.
4 Als de geest van de heerser zich tegen u keert, verlaat dan uw plaats niet, want het is
een medicijn, het voorkomt grote zonden.

Het geloof door de liefde werkzaam
5 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet
weer met een juk van slavernij belasten.
2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de
hele wet te onderhouden.
4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en
daarmee bent u uit de genade gevallen.
5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij
hopen.
6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het
onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8 Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10 Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in
verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11 Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog
vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12 Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!
Geen misbruik van de vrijheid
13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
• Zingen: Ps. 1: 1-3
1. Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat
noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan ‘s Heren wet zijn vreugde
heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2. Hij is een groene boom die staat
geplant
naar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te
duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

3. Gans anders zal ‘t de goddelozen gaan:
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.
Zij kunnen zich voor God niet staande houden,
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.
God kent die wandelt in het rechte spoor,
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

• Verkondiging
• Zingen: Ps. 32: 4 (NB)
Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft".
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezenwie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!
• Dankgebed
• Collectes
• Geloofsbelijdenis
• Slotzang: Ps. 16:6
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde.
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.
•

Zegenbede

