Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. A. Eelsing (Wedderweg)
Geluid: Hilco Westra

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. A. Eelsing (Wedderweg)
Geluid: Jan van der Laan

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente,
naar br. H. Meijer (Meyborgh) en worden weggebracht door zr. R. Nap
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk
Avondmaalscollecte: De avondmaalscollecte is vandaag bestemd voor
stichting TEAR.
Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag, 28 augustus, is het de
laatste zondag van de maand. Bij de uitgang van de kerk zal dan een collecte
worden gehouden voor het onderhoud van de gebouwen.
Zondagsschool: De zondagsschool heeft zomervakantie en zal weer beginnen
op zondag 4 september.
Inleveren kopij Kompas: De uiterste inleverdatum voor ‘Het Kompas’ is op 29
augustus. Let op dat de roosters doorlopen tot aan Kerst 2016. Je kopij kun je
inleveren via: kompascgkpekela@gmail.com
Mededelingen D.V.
Zondag 28 augustus: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. De middagdienst wordt geleid door ds. A. Postma. Tijdens deze zondag,
28 augustus, is fam. J. Smid het gastgezin
Geluid zondag 28 augustus: Ochtenddienst: Joël Langeler. Middagdienst: Karin
de Jonge

Liturgie morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 146: 1 en 2 DNP
1. Halleluja! Heel mijn leven
zal ik zingen voor de HEER.
Hem wil ik mijn liefde geven,
telkens weer en telkens meer!
Zingen wil ik dag aan dag
en Hem prijzen vol ontzag.

2. Macht van mensen heeft geen waarde:
zoek daar niet naar zekerheid!
Ook wie sterk lijkt, is maar aarde
en hij wordt te zijner tijd
weer tot aarde. Ieder plan
dat hij uitdacht, eindigt dan.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 21: 1 en 2
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wank'len in hun waan,
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Psalm 146
De HEERE is getrouw
Halleluja!
Mijn ziel, loof de HEERE.
2 Ik zal de HEERE loven in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
3 Vertrouw niet op edelen,
op het mensenkind, bij wie geen heil is.
4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
op die dag vergaan zijn plannen.
5 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,
6 Die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat daarin is;

Die voor eeuwig de trouw bewaart,
7 Die de onderdrukten recht doet,
Die de hongerigen brood geeft.
De HEERE maakt de gevangenen los,
8 de HEERE opent de ogen van de blinden.
De HEERE richt de gebogenen op,
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
9 De HEERE bewaart de vreemdelingen,
Hij houdt wees en weduwe staande,
maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
10 De HEERE zal voor eeuwig regeren;
uw God, Sion, is van generatie op generatie.
Halleluja!
• Zingen: Ps. 117 (Opwekking 54)
Looft de Here, alle gij volken,
prijst Hem alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid is machtig over ons
en des heren trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja (8x).
• Preektekst: Psalm 146: 5
• Verkondiging: ‘Een leven vol lofprijzing’
• Zingen: Ps. 146: 3 OB
3 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 den HEER, zijn God.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Ps. 118: 1 en 3
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

't Is beter bij den Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
't Is beter bij den Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon nog keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we Mattheüs 6: 24-34
24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben,
of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de
mammon.
25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken
zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet
meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in
schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien;
ze werken niet en spinnen niet; 29en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet
gekleed ging als één van deze.
30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen
wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij
drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al
deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen
u erbij gegeven worden.
34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor
zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 399: 1 en 3
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
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!
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 68: 10 en 17 OB (staande)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
•

Zegen

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft:
Looft God; elk moet Hem vrezen.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 434: 1, 2 en 5
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 38: 1 en 3
De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim,
o Israël, mijn teer beminde,
omdat gij liefhebt in den blinde
verdorven macht en schonen schijn,
liet Ik u gaan in uw ellende,
ontnam u honing, melk en wijn.
Nu voer Ik u in de woestijn
en daar zal Ik mij tot u wenden.
•
•

Ik zal u werven tot mijn bruid,
zo zegt de Heer, Ik zal u winnen.
Een lichte bruidstijd zal beginnen
in liefde en gerechtigheid.
Ik zal u waarlijk trouw beminnen.
Geheel mijn hart gaat naar u uit.
Ik leer u wat mijn naam beduidt.
Zo zult gij eindelijk Mijn kennen.

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 147

De Here zorgt voor Zijn volk
Halleluja!
Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,

want dat is lieflijk.
Hem past een lofzang!
2 De HEERE bouwt Jeruzalem weer op,
Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
3 Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.
4 Hij telt het aantal sterren,
Hij noemt ze alle bij hun naam.
5 Onze Heere is groot en geweldig in kracht,
Zijn inzicht is onmetelijk.
6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande,
de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.
7 Zing de HEERE een beurtzang met dank zegging,
zing psalmen voor onze God met de harp,
8 Die de hemel met wolken bedekt,
Die de aarde van regen voorziet,
Die het gras op de bergen doet groeien;
9 Die aan het vee zijn voedsel geeft
en aan de jonge raven wanneer zij roepen.
10 Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard,
Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man.
11 De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen
en op Zijn goedertierenheid hopen.
12 Jeruzalem, roem de HEERE,
Sion, loof uw God.
13 Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk,
Hij zegent uw kinderen in uw midden.
14 Hij doet in uw gebied vrede heersen,
Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.
15 Hij zendt Zijn bevel naar de aarde:
Zijn woord loopt zeer snel.
16 Hij geeft sneeuw als wol,
Hij strooit rijp uit als as.
17 Hij werpt Zijn ijs als stukken;
wie is bestand tegen Zijn koude?
18 Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten,

Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.
19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend,
Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.
20 Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan;
die kennen Zijn bepalingen niet.
Halleluja!
• Johannes 4: 20-26
20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem
de plaats is waar men moet aanbidden.
21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook
niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
22 U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de
Joden.
23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt);
wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.
26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek.
• Zingen: Ps. 147: 1 NB
Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.
• Verkondiging: ‘Jezus was een Jood’
• Zingen: Ps. 147: 3 en 10 OB
3 Zeer groot is onze HEER, vol krachten;
onpeilbaar diep zijn Gods gedachten,
daar zijn verstand, nooit af te meten,
ver overtreft al wat wij weten.
Zachtmoedigen wil Hij bewaren,
hij houdt ze staand' in hun gevaren,
maar goddelozen doet Hij bukken,
bezwijken onder d' ongelukken.

10 Hij gaf aan Jakob zijne wetten,
deed Isrel op zijn woorden letten.
Hij leerde z' in zijn wegen wand'len.
Zo wou Hij met geen volken hand'len:
Die moesten zijn getuigenissen
En zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
laat al wat adem heeft Hem prijzen!

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Een rivier vol van vrede’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gez. 305 (staande)
1 Waar God de Heer zijn schreden zet
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
daar wordt de mens, van dwang gered,
drijft rusteloos de eeuwen voort
weer in het licht geheven.
dat mensen ook verzinnen.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht En waar de weg onvindbaar scheen
wordt aan het volk dat Hem verwacht
mochten wij door geloof alleen
de ware troost gegeven.
de tocht opnieuw beginnen.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
Gij hebt de vaderen bevrijd
en schrijft in harten het geheim
en uit het diensthuis uitgeleid
van 's Vaders grote daden.
naar 't land van melk en honing.
Zo leven wij om Christus' wil
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
te allen tijd gerust en stil
opdat het door de wereldnacht
alleen van zijn genade.
de weg vindt naar uw woning.
•

Zegen

