Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. W.C. van Slooten
Gastgezin fam. J. Smid
Gastgezin fam. J. Smid
Geluid: Geert Raveling
Geluid: Marcha Braam
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Geeke Wijsbeek
Evelien Meijer
Geertje Davids
Grean Jonker
Annelies Raveling
Janna Meijer
Gerlies Meijer
Anja de Boer
Mededelingen
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Collecte voor onderhoud: Het is vandaag de laatste zondag van de maand. Bij
het uitgaan van de kerk vindt u de collecte voor het onderhoud van de
gebouwen.
Zondagsschool: De zondagsschool heeft vakantie tot 3 september.
Mededelingen D.V.
Zondag 3 september: Volgende week zondag zijn de diensten om 09.30u en
14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. In de
morgendienst willen we het Heilig Avondmaal vieren. Tijdens deze zondag, 3
september, is fam. S. Hillenga het gastgezin.
Geluid zondag 3 september : Ochtenddienst: Hielke de Haan. Middagdienst:
Marcel Braam

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 194
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 244: 1, 3 en 4
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een laaiend vuur in ons branden stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!
de toekomst ligt in uw handen!
3
Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
kom dan met vuur uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.
4
Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 19: 2 NB
God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad

het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.
• Schriftlezing: Hosea 1
Opschrift
1Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen van
Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de
zoon van Joas, de koning van Israël.
Israëls afgoderij wordt afgebeeld
2Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea.
De HEERE zei tegen Hosea:
Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen
en kinderen van de hoererijen,
want het land wendt zich in schandelijke hoererij
van de HEERE af.
3Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde hem een
zoon.
4Toen zei de HEERE tegen hem:
Geef hem de naam Jizreël,
want nog even
en Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden
aan het huis van Jehu,
en Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen.
5Op die dag zal het gebeuren
dat Ik de boog van Israël zal breken
in het dal van Jizreël.
6Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij tegen hem:
Geef haar de naam Lo-Ruchama,
want Ik zal Mij voortaan niet meer
ontfermen over het huis van Israël,
want Ik zal hen zeker wegvoeren.
7Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen door de
HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd,
door paarden of door ruiters.

8Toen zij Lo-Ruchama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger, en zij baarde een
zoon.
9En Hij zei:
Geef hem de naam Lo-Ammi,
want u bent niet Mijn volk
en Ík zal er voor u niet zijn.
10Toch zal het aantal Israëlieten zijn
als het zand van de zee,
dat niet gemeten
en niet geteld kan worden.
En het zal gebeuren dat in de plaats
waar tegen hen gezegd is:
U bent niet Mijn volk,
tegen hen gezegd zal worden:
kinderen van de levende God.
11Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden
samen met de Israëlieten.
Zij zullen voor zich
één Hoofd aanstellen
en uit het land oprukken;
want groot zal de dag van Jizreël zijn.
12Zeg tegen uw broeders: Ammi,
en tegen uw zusters: Ruchama.
• Zingen: Gez. 38: 3 en 5
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.
Preektekst: Hosea 1: 10-12
10Toch zal het aantal Israëlieten zijn
als het zand van de zee,
dat niet gemeten
en niet geteld kan worden.
En het zal gebeuren dat in de plaats
waar tegen hen gezegd is:

En wie Ik was voorbijgegaan,
omdat hij zelf Mij had vergeten,
zal van mijn milde ontferming weten.
Mijn eigen volk noem Ik voortaan
wie niet mijn volk had moeten heten.
Ik spreek u als mijn liefste aan.
Dan zegt gij stil en blij mijn naam:
mijn Bruidegom, mijn God van vrede.

U bent niet Mijn volk,
tegen hen gezegd zal worden:
kinderen van de levende God.
11Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden
samen met de Israëlieten.
Zij zullen voor zich
één Hoofd aanstellen
en uit het land oprukken;
want groot zal de dag van Jizreël zijn.
12Zeg tegen uw broeders: Ammi,
en tegen uw zusters: Ruchama.
• Verkondiging: ‘Gods huwelijksaanzoek’
• Zingen: Opwekking 534
Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!
(Refrein)
En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn.
Hij zal heerser zijn
en regeren met macht
en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.
Jezus.
zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.

Jezus,
beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!
(Refrein)
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 653 (staande)
Kom, o bron van zegeningen, geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen, voor genade ongedacht.
Geef mij woorden om te zingen, met de eng’len rond uw troon,
Want uw naam blijft mij omringen en verlost mij van de dood.
Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis
en uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis.
Jezus zocht mij toen ik dwaalde, op mijn eigen wegen liep
en Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt!
refrein
Kom, o bron, kom, o God. Kom, geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: kom, o bron van zegening
Kom, o bron, kom, o God. Kom, geliefde vredevorst.
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: kom, o bron van zegening
Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, ’t is genade, onverdiend.
Laat uw goedheid mij behoeden, wees mijn altijd trouwe vriend.
Zonder U ben ik verloren, zie ik zelf geen toekomst meer.
Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet, mijn Heer!
refrein
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom & mededelingen
• Aanvangslied (staande): HH 336 (orgel) Groot is Uw trouw
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
• Stil gebed, votum en groet (staande)
• Zingen: Ps 149: 1 en 3 NB
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
•

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.

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest
• Schriftlezing: (HSV) Hand. 5, 1-11
5En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw
Saffira een eigendom,
2en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij
bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen.
3En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt
tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk
grond?

4Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was,
bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw
hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.
5Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote
vrees bij allen die dit hoorden.
6En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en
begroeven hem.
7En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar
binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was.
8En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En
zij zei: Ja, voor zoveel.
9Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de
Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de
deur en zullen u ook uitdragen.
10En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen
binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en
begroeven haar bij haar man.
11En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.
• Zingen Ps 105: 5 OB
God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenken
zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
• Verkondiging
Thema: ‘Eerlijkheid duurt het langst, eeuwig..’
• Zingen: Jdh 120 (orgel) Heer, ik geef mij aan U volkomen
Heer, ik geef me aan U volkomen;
‘k Leg mijn al hier voor u neer,
Opdat Gij in mij zoudt wonen
Met Uw Geest, o Heer!
Al de liefde van mijn harte
Zij U voortaan toegewijd!
‘k Vrees gee moeite meer of smarte,
Daar Gij met mij zijt.

KOOR:
Glorie, glorie, halleluja!
‘k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
En nu is mijn heil volkomen
Door het dierbaar bloed.
Heer, mijn wil leg ‘k voor U neder,
Neem hem aan nu voor altijd;
Dat niets kwaads hem immer weder
Van den Uwen scheid’!
Heer tot U breng ik mijn leven,
Hoor nu mijn geloften aan;
‘k Heb mijn al aan U gegeven,
Neem het, Heiland aan.
KOOR

Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,
Strijden wil ik slechts voor U!
Jezus’ bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.
Openbaar U zelf aan mij, Heer,
Als mijn eeuwig trouwe Vriend!
Tot in ’t stervensuur bewaar mij,
Voor altijd Uw kind.
KOOR

• Gebed
• Inzameling van de gaven
• Luisterlied: Opw 802 Hier is mijn hart, Heer
• Zingen Ps 25: 6 en 7 OB
Wie heeft lust den Heer te vrezen,
Gods verborgen omgang vinden
't allerhoogst en eeuwig goed?
Zielen, waar Zijn vrees in woont.
God zal zelf zijn leidsman wezen,
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
leren hoe hij wand'len moet.
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
zal hij ongestoord verwerven,
Opwaarts, om op God te letten:
en zijn godgeheiligd zaad
Hij, die trouw is, zal mijn voet,
zal 't gezegend aardrijk erven.
Voeren uit der bozen netten.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opw 249 Heer, wat een voorrecht om liefde te gaan
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wij U bent,
want uw Woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein:
Refrein:
Samen op weg gaan,
dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt
in de nacht.
•

Zegen

