Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. J. Cannegieter
Gastgezin fam. J. Cannegieter
Geluid: Mathé Hillenga
Geluid: Dian de Jonge
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Kora Davids
Gendia Munneke
Willem Wubs
Jantine Veldkamp
Evelien de Boer
Geertje Smid
Janique Lemmen
Nicole Volders
Mededelingen
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de zending.
Collecte voor onderhoud: Volgende week zal de derde collecte voor het
onderhoud van de gebouwen bestemd zijn.
Bloemengroet: De bloemen gaan naar de heer H. Raveling sr. En worden
weggebracht door Eppo en Ineke Hulzebos
Zondagsschool: De zondagsschool heeft vakantie tot 3 september.
Mededelingen: In de maand augustus zullen er geen wekelijkse mededelingen
verschijnen op de liturgie. U vindt alleen de standaard mededelingen. Heeft u
een mededeling dan kunt u deze laten aflezen door de kerkenraad.
Mededelingen D.V.
Zondag 27 augustus: Volgende week zondag zijn de diensten om 09.30u en
14.30u. In de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. De
middagdienst wordt geleid door ds. W.C. van Slooten. Tijdens deze zondag, 27
augustus, is fam. J. Smid het gastgezin.
Geluid zondag 27 augustus : Ochtenddienst: Geert Raveling. Middagdienst:
Marcha Braam.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 122: 1 en 3 NB
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 289: 1 en 4
1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

4 Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 119: 56 NB
Nog voor het morgengrauwen roep ik luid;
Heer, kom te hulp, ik blijf uw woord verwachten.
Naar uw beloften zien mijn ogen uit
des avonds laat en in de lange nachten.
Wanneer Gij uw genadig oor ontsluit
word ik weer levend na mijn bange klachten.
• Schriftlezing: Psalm 130
Zesde boetpsalm
130Een pelgrimslied.
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2 Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.
3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal bestaan?
4 Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.
5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.
6 Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
7 Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.
8 Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.
• Zingen: Ps. 130: 1 en 2 DNP
1. Dieper kan ik niet zinken,
ik zie geen uitweg meer.
Laat mij toch niet verdrinken,
luister en red mij, HEER.
Als U niet wilt vergeven,
maar op mijn zonden let,
hoe kan ik dan nog leven?
Hoe word ik dan gered?

2. Maar U zult mij vergeven;
eerbiedig kniel ik neer.
Ik prijs U heel mijn leven
voor uw genade, HEER.
Dank dat ik vast mag weten
dat U mijn roepen hoort.
U zult mij niet vergeten,
want U gaf mij uw woord.

• Preektekst: Psalm 130: 5 en 6
5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.
6 Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
•

Verkondiging: ‘Ben jij een wachter op Sions muren?’

• Zingen: Ps. 130: 3 DNP
3. Bewakers wachten uren
totdat de nacht verdwijnt.
Hoelang zal het nog duren
voordat de Heer verschijnt?
Wacht hoopvol, blijf goed kijken;
Hij is al heel dichtbij!
Snel zal Hij ons bereiken.
Zijn liefde maakt ons vrij.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 665 (staande)
Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dag

dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon. (2x)

Refrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist.
Refrein
Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand
Tot aan die dag
•

Zegen

het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent
Refrein 2x

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 328: 1 en 2
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 328: 3
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Judas
Opschrift, geadresseerde, groet
1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen,
die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard:
2 mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.
Strijden voor het geloof
3 Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de
gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing
om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.
4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren
opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in
losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus,
verloochenen.
5 Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat
Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde
heeft gericht.
6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen
woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige

boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.
7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze
als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als
een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.
Dwaalleraars
8 Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij
verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt.
9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een
woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen
hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!
10 Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen
die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te
gronde.
11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de
dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.
12 Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd
gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die
door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst,
zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld.
13 Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen,
dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.
14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie,
de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,
15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen
voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de
harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
16 Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten
wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen
zien ter wille van voordeel.
Roeping van de gelovigen
17 Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen
van onze Heere Jezus Christus,
18 dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun
eigen goddeloze begeerten wandelen.
19 Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet
hebben.
20Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige
Geest,
21 bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere
Jezus Christus, tot het eeuwige leven.
22 En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk.
23 Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed

haten dat door het vlees bevlekt is.
Lofprijzing
24 Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te
stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde,
25 de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht,
nu en in alle eeuwigheid. Amen.
• Zingen: Zingende Gezegend 78: 1 en 3 (Wijs: Gez. 483)
Heer, wat wilt Gij dat ik doe?
Alles wat ik had aan winst
Christus uit den hoge,
houd ik nu voor schade;
hemels licht, kom naar mij toe,
waarde heeft het allerminst
open mij de ogen!
dankzij uw genade.
Ik verdien niet te zien;
Uw gezicht straalt als licht leid mij als een blinde
in de nacht gevangen
om het licht te vinden.
zing ik lofgezangen!
• Preektekst: Judas 20-21
• Verkondiging: ‘Jezus wil je bewaren voor een boete’
• Zingen: Ps. 17: 3, 7 en 8 OB
Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Red mij van hen, die 't ruim genot
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Der wereld voor hun heilgoed achten;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
Geen deel, dan in dit leven, wachten,
En ga mij met Uw heillicht voor.
En maken van den buik hun god.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Van hen, die weelde, schatten, staten,
Omdat G', o God, mij altoos redt.
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot;
Ai, luister dan naar mijn gebed,
Verliezen moeten met den dood,
En neig Uw oren tot mijn klachten.
En hunnen kind'ren overlaten.
Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 91: 1 DNP
1. Wie thuis is bij de hoogste HEER
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’

De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 91: 4 DNP (staande)
4. God zegt: ‘Omdat jij mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister naar je als mijn kind,
sta naast je in gevaren.
Ik ben het die je redding geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft;
mijn heil zal Ik je tonen.’
•

Zegen

