Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. H. Jonker en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: De zondagsschool heeft zomervakantie en zal weer beginnen op
zondag 4 september.
Boxen oppasdienst: Binnenkort zullen de boxen bij de oppasdienst vervangen
worden. De huidige boxen zijn dan overbodig. Mocht u destijds een box in
bruikleen gegeven hebben en deze terug willen of weet u een bestemming voor
de overige box(en), dan kunt u dit tot 30 juli doorgeven aan Geeke(0622748542), Annie(06-12907609) of Jantine(06-27230298).
Wekelijkse mededelingen: In verband met de vakantie zullen er tot en met
zondag 7 augustus alleen standaard mededelingen geplaatst worden. Andere
mededelingen kunt u doorgeven aan de kerkenraad, deze worden dan
afgelezen.
Mededelingen D.V.
Zondag 31 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden. Tijdens deze zondag, 31 juli, is fam. R. Cannegieter het gastgezin
Geluid zondag 31 juli: Ochtenddienst: Geert Raveling. Middagdienst: Jelle de Jonge

Morgendienst, ds. J. Sijtsma, 9.30 uur
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez.465:1,2
1 Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

2 Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aleer wij klagen,
op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.

• Stil gebed, Votum en groet.
• Zingen: Gez.465:3,5
3 Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet.
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen redding biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.

5 U zal ik eeuwig eren,
die eeuw’ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

• Gebed.
• Lezen van de Wet.
• Zingen: Ps.25:2 O.B.
Heer, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k Blijf U al den dag verwachten.
• Schriftlezing: 1 Tim.4:1-10
De afval in de laatste tijden
1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden
van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben
toegeschroeid.
3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God
geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen,
om onder dankzegging aanvaard te worden.
4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het
onder dankzegging aanvaard wordt.
5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.
De taak van Timotheüs
6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus
zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd
hebt.
7 Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht.
8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor
alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven
heeft.
9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop
gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het
bijzonder van de gelovigen.
• Zingen: Ps.19:6
Als Gij uw knecht behoedt,
o Heer, zal overmoed
niet heersen over mij.
Legt Gij mijn drift in toom,
dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.
Breng mij uw aangezicht
mijn wens en woord in 't licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan,
mijn Steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.
• Verkondiging: Oefen je in de godsvrucht!
• Zingen: Ps.25:6,10
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
Wie het heil van Hem verwacht
't allerhoogst en eeuwig goed?
zal het ongestoord verwerven,
God zal zelf zijn leidsman wezen,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.
leren hoe hij wand'len moet.

Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!
• Dankgebed.
• Kollekten.
• Slotzang: Ps.145:1 O.B.
O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER,
ik zing, verheugd, uw groten naam ter eer!
Ik zal den roem van uwe majesteit
Verhogen tot in d' eind’loos' eeuwigheid;
'k zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen:
zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven!
•

Zegen

Middagdienst, ds. J. Sijtsma, 14.30 uur
• Welkom.
• Zingen: Gez.399:1,2
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!
2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!
• Stil gebed, Votum en Groet
• Zingen: Gez.399:3,4
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!
4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.
• Gebed.
• Schriftlezing:Hebr.3:1-6
Christus hoger dan Mozes
1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en
Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.
2 Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel
Zijn huis.

3 Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het
huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf.
4 Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is
God.
5 En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van
wat later gesproken zou worden;
6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste
de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.
• Zingen: Ps.68:12
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.
• Verkondiging: Alle eer aan de Bouwheer!
• Zingen: Ps.105:1,2
Looft God den Heer, en laat ons blijde
Vraagt naar des Heren grote daden;
zijn glorierijke naam belijden.
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Meldt ieder volk en elk geslacht
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
de wonderen die God volbracht.
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
Gij die van harte zoekt den Heer,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
• Dankgebed.
• Kollekten.
• Gez.379:1
1 O mijn ziele, looft den Here,
die het aangename licht
over ons doet wederkeren
en zijn wond’ren voor 't gezicht.
•

Geloofsbelijdenis.

Wond’ren die met één accoord
van hun oorsprong ons doen horen,
zijnde 't albevattend woord,
Jezus, 's hemels eerstgeboren.

• Slotzang: Ps.146:1,8 O.B.
1 Prijs de HEER met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
•

Zegen.

8 't Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer,
prijs zijn grootheid, loof de HEER!

