Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Mathé Hillenga

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Mark Davids

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. N. Volders en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. Volgende week zal de eerste
collecte zijn voor de kerk en de tweede collecte is dan bestemd voor “Kerk &
Israël”.
Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij
de uitgang van de kerk wordt de collecte gehouden voor het onderhoud van de
gebouwen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jozef wordt verkocht.”
Schilderochtend: zr. A. Meijer-Cannegieter gaat ook dit seizoen weer bezig met
creatieve activiteiten ons gebouw. Deze activiteiten beginnen op dinsdag 27
september om 10.00uur met schilderen. Ook mensen die niets van schilderen
afweten zijn van harte welkom. Al doende leert men. Van harte bij u
aanbevolen!
Mededelingen D.V.
Zondag 2 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens deze zondag, 2 oktober, is fam. M. Eelsing het gastgezin
Geluid zondag 2 oktober: Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst: Geert
Raveling
Kledingbeurs: Op 29 oktober zal er weer een kledingbeurs gehouden worden.
Meer info volgt.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 92: 1 en 2 DNP
1. Goed is het U te danken,
te prijzen op uw dag,
U, HEER, met diep ontzag
te eren bij mijn klanken.
Goed is het in de morgen
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

2. U maakt mij opgetogen!
Wat U op aarde doet
is wonderbaarlijk goed;
blij zal ik U verhogen.
Hoe groot zijn, HEER, uw werken;
uw wijsheid kent geen maat.
Een dwaas is niet in staat
daar iets van op te merken.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 26: 2 en 8 OB
Beproef vrij, van omhoog,
Mijn hart, dat voor Uw oog;
Alwetende, steeds open lag.
Doorzoek mij, toets mijn gangen.
Doorgrond al mijn verlangen,
En stel mijn oogmerk in den dag.

Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel,
In 't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
De tent, o Hemelkoning,
Die G', U ter eer, hebt opgericht!

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Galaten 5: 13- 6:2
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.
14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste
liefhebben als uzelf.
15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet
volbrengen.
17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die
staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij,
onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord,

dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder
gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
De vrucht van de Geest
22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23 Daartegen richt de wet zich niet.
24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten
gekruisigd.
25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
Draag elkaars lasten
6 Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die
geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid.
Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2 Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
• Zingen: Ps. 62: 1 en 7
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Here, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

• Schriftlezing: 1 Korinthe 3
Waarschuwing tegen verdeeldheid
3 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot
mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus.
2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet
verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, 3want u bent nog vleselijk. Als er immers
onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan
niet naar de mens?
4 Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet
vleselijk?
5 Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof
gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft?
6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.
7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.
8 En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen
overeenkomstig zijn eigen inspanning.
9 Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.

Christus het enige fundament
10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs
bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter
op toe te zien hoe hij daarop bouwt.
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus
Christus.
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of
stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken,
omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon
ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden
worden, maar wel zo: als door vuur heen.
16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want
de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.
18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze
wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.
19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:
Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.
20 En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.
21 Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u:
22 hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de
dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u.
23 U echter bent van Christus en Christus is van God.
• Zingen: Gez. 321: 1 en 2
1 O Vader die uw woning sticht
hoog in het ontoegank’lijk licht,
geef onze hand de zekerheid
om in de ontrouw van de tijd
een huis te bouwen dat gewaagt
van uw geduld dat alles draagt.

2 O Christus die met al ons leed
het ware heiligdom betreedt,
Gij, grondsteen, door God zelf gelegd,
van het gebouw van liefde en recht,
bouwoffer dat aan God behaagt,
wees fundament dat alles draagt.

• Verkondiging: Valt je werk straks op of om?
• Zingen: Zingende Gezegend 215: 1, 3 en 4
1 Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
al schokt de aarde - Gij blijft staan,
Gij fundament dat hecht en sterk
uw woord zal weer en wind bezweren de stroom der tijden kunt trotseren;
al is de kerk niet puur van goud,
al gaan de eeuwen af en aan,
zij is op U, de rots, gebouwd.

Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
uw ademtocht stelt paal en perk
aan wind die Gij niet hebt doen waaien.
Al blijkt ons werk van stro en hout,
wij hebben niet op zand gebouwd:
staat eens dit huis in lichter laaie,
ook in het vuur houdt, Heer, uw hand
de muren van uw kerk in stand.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 427 (staande)
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.
Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.
•

Zegen

Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
uw tempel is geen mensenwerk,
ons venster vangt het licht van Pasen.
Breng rondom uw verrijzenis
bijeen wat nu gescheiden is,
dan zal de wereld zich verbazen
wanneer zij op dit fundament
een toonbeeld van uw trouw herkent.

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 87: 1, 3 en 4 DNP
1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de
Heer.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs
steden.

3. De hele wereld zal van Sion horen:
'De Allerhoogste houdt haar zelf in
stand.'
De Heer schrijft bij elk volk met eigen
hand:
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

4. 'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Schriftberijming 1: 1
1 Hoor Israël, de HERE,
enig is onze God Hem liefhebben, Hem eren
dat is het hoogst gebod!
Gij zult uw God beminnen,
Hem dienen, dag en nacht,
met hart en ziel en zinnen
en met geheel uw kracht.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Romeinen 11: 1-5 en 11-32
Beloften voor Israël
11Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een
Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.
2 God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de
Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt:
3 Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen
overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven.
4 Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog
zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen
hebben.

5 Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig
de verkiezing van de genade.
11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt
niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot
jaloersheid te verwekken.
12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen
rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
Wortel en takken
13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben,
maak ik mijn bediening heerlijk, 14 om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft
het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.
15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun
aanneming anders dan leven uit de doden?
16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de
takken ook.
17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun
plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de
olijfboom, 18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt
de wortel niet, maar de wortel u.
19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge
dunk van uzelf, maar vrees.
21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat
Hij u niet spaart.
22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die
gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders
zult ook u afgehouwen worden.
23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is
machtig hen opnieuw te enten.
24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de
natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke
takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet
wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,
totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion
komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de
verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming
verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam
geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden
verkrijgen.
32 Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te
ontfermen.
• Zingen: Gez. 32: 1 en 5
Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
op bergen, hoog in 't licht
van wie zich met een woord van vrede
en heil tot Sion richt.
Van ver weergalmt der boden lied:
de Heer regeert, vrees niet.

5 Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden
van Gods gezanten voort.
In alle landen, alle steden
weerklinkt des Heren woord.
En waar de Heer verzoening bracht
wordt Sions heil herdacht.

• Verkondiging: Verwachting voor Israël
• Zingen: Ps. 130: 3 en 4
Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.
• Dankgebed
• Luisterlied: Opwekking 367
Als God zijn stem doet horen in Israel
dan zien wij al zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
Zing dit feestlied in de nacht.
Refrein:
Hij's de Machtige van Israel.
De Machtige van Israel.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israel.
Dan toont Hij zijn kracht

Gij al Gods bondgenoten,
ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten,
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding;
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

en de blinden zullen zien.
De doven verstaan zijn stem.
De tong van de stomme
zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.
Refrein:
Hij's de Machtige van Israel.
De Machtige van Israel.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israel.
De dorre woestijn zal gaan
bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart
van wie moe is en bang:
Wees sterk!
De Heer vernieuwt uw kracht!
Refrein:
Hij's de Machtige van Israel.
De Machtige van Israel.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israel.
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied: ‘Ben je groot of ben je klein’
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 149: 3 en 5 (staande)
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.
4
Gods lof zal in hun lied weerklinken.
En in hun rechterhand zal blinken
een zwaard dat voor de trots der volken
Gods wrake zal vertolken.
De tirannen die God weerstaan
zullen zij in de boeien slaan.
Zij juichen, nu het bruut geweld
voorgoed wordt neergeveld.
5
Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's Heren welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's Heren naam.
•

Zegen

