Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. J. Smid
Geluid: Joël Langeler

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. A. Postma
Gastgezin fam. J. Smid
Geluid: Karin de Jonge

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. H. Mansens en worden weggebracht door zr. J. Hillenga
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Vandaag 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.
Gebedsuur 1 september: Donderdag 1 september 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.
Zondag 4 september: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden. Tijdens deze zondag, 4 september, is fam. J. Cannegieter het
gastgezin.
Geluid zondag 4 september: Ochtenddienst: Dennis Westra. Middagdienst: Joël
Langeler

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 213: 1, 2 en 3 (wijs: Ps. 84)
Dit huis, een herberg onderweg
Dit huis, waarin een gastheer is
voor wie verdwaald in heg en steg
wiens zachte juk geen last meer is,
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een toevluchtsoord in de woestijn
een herberg voor wie moe en mat
voor wie met olie en met wijn
terzijde van het smalle pad
pijnlijke wonden liet verbinden,
struikelt en langer niet wil leven dit huis, waarin men smarten deelt,
plaats tegen de neerslachtigheid,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
een pleister van barmhartigheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 25: 3 en 6 OB
Denk aan 't vaderlijk meêdogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
Milde handen, vriend'lijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid,
Sla de zonden nimmer gâ,
Die mijn jonkheid heeft bedreven.
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 119: 5 NB
5 Waarmede zal de jongeling zijn pad,
door ijdelhe’en omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad.

Wie heeft lust den Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aardrijk erven.

U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren;
laat mij van 't spoor, in uw gebon vervat,
niet dwalen, HEER ; laat mij niet hulp'loos varen.
• Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 1-17
Afzender, geadresseerden, groet
1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes,
de broeder,
2 aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus,
geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in
elke plaats, zowel hun als onze Heere:
3 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Dankzegging voor de genade van God
4 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in
Christus Jezus.
5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis,
6 naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u,
7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere
Jezus Christus verwacht.
8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag
van onze Heere Jezus Christus.
9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus
Christus, onze Heere.
Verdeeldheid in de gemeente
10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat
u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar
dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
11 Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë,
dat er ruzies onder u zijn.
12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en
ík van Christus.
13 Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van
Paulus gedoopt?
14 Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus,
15 zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb.
16 Ik heb echter ook nog het huis gezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik
nog iemand anders gedoopt heb.
17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te
verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud
niet verliest.

• Zingen: Gez. 299: 1, 4 en 10
1 Voor alle Heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

10 Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!
Tekst: 1 Korinthe 1: 9 ‘God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap
van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere’.
• Verkondiging: ‘Geroepen als Gods huisgezin’
• Zingen: Ps. 133: 1 en 2 DNP
Wat kan het vreugde en voldoening geven 2. Het is als Hermons dauw die neer komt
als mensen eensgezind in vrede leven,
stromen
als broers en zussen bij elkaar!
tot hij op Sions heuvels is gekomen.
Het is als olie op Aärons haar
Van boven daalt de zegen neer!
die heerlijk ruikt en druppelt naar omlaag Hoe heerlijk is de gave van de HEER:
tot in zijn baard en op zijn kraag.
Hij geeft aan wie in liefde samenleeft
het leven dat geen einde heeft.
• Dankgebed
• Kinderlied: ‘Diep, diep, diep als de zee’
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 585 (staande)
Er is een dag,
En op die dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
een dag van blijdschap,
die rein en stralend
als heel de schepping wordt bevrijd.
Opgaat in zijn heerlijkheid.
Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
•

Zegen

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid.

Liturgie Middagdienst
• Welkom & Mededelingen
• Zingen: Gezang 320:1 LvK 1973
1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
• Stil gebed
• Votum & vredegroet
• Zingen: Psalm 145: 1,3 LvK 1973
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven , Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
• Gebed
• Bijbellezing: Galaten 4:8-20 HSV
In de ban van dwaalleraars
8 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn;
9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren
naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen?
10 U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.
11 Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.

12 Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders; ik smeek het u! U hebt mij in geen
enkel opzicht onrecht aangedaan.
13 U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie heb verkondigd in lichamelijke
zwakheid.
14 En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of
verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus.
15 Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw
ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben.
16 Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen?
17 Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar zij willen ons uitsluiten,
opdat u zich voor hen zou beijveren.
18 Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben,
19 mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in
u krijgt.
20 Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik
ben in twijfel over u.
• Zingen: Psalm 91:1 & 8 LvK 1973
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.

Ik zal hem redden uit de nood,
spreekt God, en hem verhogen;
dat hij Mij toebehoort, zal groot
verschijnen voor elks ogen.
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd,
verlengen, lange jaren,
en 't heil dat eindeloos verheugt
in volheid openbaren.

• Verkondiging
THEMA: Door God gekend, word jij wie je in Christus bent
• Zingen: Opwekking 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw schild en uw zwaard in de
strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van
kracht,

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
• Dankgebed
• Geloofsbelijdenis; Apostolicum
• Collecte
Zingen: Gezang 257 LvK 1972
1 Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
•

Zegen.

