Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. J.W. Ester
Gastgezin fam. H. Braam
Geluid: Jelle de Jonge

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.W. Ester
Gastgezin fam. H. Braam
Geluid: Jeroen Westra

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. H. de Jonge-Brouwer en worden weggebracht door zr. R. Nap
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de noodhulp in Haïti.
Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de
maand. Bij de uitgang zal dan de maandelijkse collecte voor onderhoud zijn.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jozefs broers in Egypte”.
Mededelingen D.V.
Zondag 30 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 leidt br. J. Geerts. Tijdens deze zondag, 30 oktober, is fam. A.
Wubs het gastgezin
Geluid zondag 30 oktober: Ochtenddienst: Karin de Jonge. Middagdienst:
Marcel Braam.
Gebedsuur 27 oktober: Donderdag 27 oktober is er een gebedsuur om 19:30 in
de pastorie. We willen bidden voor onze gemeente, ons dorp en voor wat er
speelt in de wereld. U en jij bent van harte welkom.
Kledingbeurs: Komende zaterdag is er in het gebouw van onze kerk weer een
kledingbeurs. De beurs start om 10.00u en duurt tot 12.00u.

Liturgie morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 20 : 1, 3 en 7 Liedboek
1 Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

3 Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

7 Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Psalm 108 vers 1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
• De wet van God
• Zingen: Opwekking 222
1. Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m’ en zie
wat niet is tot uw eer.

Is soms de weg,
die ‘k ga niet goed voor mij?
Leid m’ op de eeuw’ge weg,
Heer, maak mij vrij!

2. O Heer, heb dank,
‘k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,
opdat ‘k mij niet meer schaam.
‘k Wil leven Heer,
tot eer van uwe naam.

3. Zie Heer, hier ben ‘k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m’ ook van hoogmoed vrij.
‘k Wil in U blijven Heer,
blijf Gij in mij.

4. O, heil’ge Geest,
kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving
en begin bij mij.
Zegen uw volk,
maak ‘t als een bruid bereid,
wachtend op Jezus’ komst
in heerlijkheid.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Lukas 6 vers 27 - 38 HSV
Heb uw vijanden lief
27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u
haten.
28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het
bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.
30 Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat
van u is.
31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers,
ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.
33 En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe?
Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
34 En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u
daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te
ontvangen.
35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen.
Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is
goedertieren over de ondankbaren en slechten.
36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

De splinter en de balk
37 Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet
veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde,
overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u
meet, zal er bij u ook gemeten worden.
• Zingen: Psalm 111 vers 2
2 Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.
• Schriftlezing: Jacobus 5 vers 7 - 11 HSV
Opwekking tot geduld
7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer
verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege
en late regen zal hebben ontvangen.
8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.
9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter
staat voor de deur.
10 Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten,
die in de naam van de Heere gesproken hebben.
11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van
Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en
barmhartig.
• Zingen: Gez. 467 vers 2 en 4 Liedboek
2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
•
•

Verkondiging : God is barmhartig
Zingen: Psalm 33 vers 2 en 8

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Psalm 103 vers 3 en 9
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.
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.
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez 146 vers 1, 2, 3 en 4 Liedboek
1 Dit is de dag, die God ons schenkt,
2 Men had Hem eeuwen lang verwacht;
waaraan thans ieder christen denkt;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
hem viere, wat in 't groot heelal
toen zond Hij van zijn hoge troon
door Jezus is en wezen zal.
het heil der wereld ons, zijn Zoon.
3 O Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kind’ren nu.

4 Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Psalm 91 : 1 en 5
Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Maar gij moogt schuilen bij den Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning;
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogste Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Jesaja 40 vers 12 - 31 HSV
God alleen is de Machtige
12 Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met
een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat,
of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal?
13 Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman
onderwezen?
14 Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het
recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen
of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen?
15 Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op
de weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof.

16 De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het
brandoffer.
17 Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als minder dan
niets en als leegheid.
18 Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen
toepassen?
19 De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeedt er zilveren
kettingen voor.
20 Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt
een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt.
21 Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt?
Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde?
22 Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als
sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als
een tent om in te wonen.
23 Hij is het Die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid.
24 Ja, zij zijn niet geplant, ja, zij zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet
in de aarde. Ook als Hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren, en een storm neemt hen
weg als stoppels.
25 Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige.
26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die
hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen
en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.
27 Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?
28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper
van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van
Zijn inzicht.
29 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten
heeft.
30 Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen;
31 maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels
uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en
niet moe worden.
• Zingen: Schriftberijming 10 : 1 en 7
1 O volken, gij moet horen
naar mijn gezalfde knecht,
want Hem heb ik verkoren,
op Hem mijn Geest gelegd.

Hij roept niet op het plein,
Hij schreeuwt niet op de straten Hij spreekt tot wie verlaten,
tot wie verloren zijn.

7 Want Ik ben God, de HERE,
die alle leven gaf:
Ik sta mijn naam, mijn ere,
niet aan een ander af.
Mijn woord is als een zaad
dat, uitgestrooid op aarde,
gaat kiemen in mijn gaarde
en bloeien metterdaad.
• Schriftlezing: Rom. 11vers 33 - 36 HSV
Aanbidding
33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe
ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman
geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot
in eeuwigheid. Amen.
• Zingen: Psalm 139 vers 1 en 10
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.

• Verkondiging: God is ondoorgrondelijk.
• Zingen: Psalm 145 vers 1 en 2
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
ik wil uw naam verheffen boven al.
van al de wond’ren die Gij hebt verricht,
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn
geprezen,
begrippen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
wezen.
en juichend zal men overal bezingen
Van mond tot mond gaan uw geduchte
uw recht, o Heer, uw trouw aan
daden,
stervelingen.
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken
gade.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Psalm 27 vers 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gezang 293 vers 1, 2 en 3 Liedboek
1 Wat de toekomst brengen moge,
2 Heer, ik wil uw liefde loven,
mij geleidt des Heren hand;
al begrijpt mijn ziel U niet.
moedig sla ik dus de ogen
Zalig hij, die durft geloven,
naar het onbekende land.
ook wanneer het oog niet ziet.
Leer mij volgen zonder vragen;
Schijnen mij uw wegen duister,
Vader, wat Gij doet is goed!
zie, ik vraag U niet: waarom?
Leer mij slechts het heden dragen
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
met een rustig, kalme moed!
3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
•

Zegen

