Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. J. Rozema
Gastgezin fam. S. Hillenga
Gastgezin fam. S. Hillenga
Geluid: Harm Meijer
Geluid: Hielke de Haan
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Annie Cannegieter
Anka Koerts
Heleen Roosendaal
Karlein Westra
Anita van der Laan
Yvonne Cannegieter
Leonie Cannegieter
Marijke Cannegieter
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. Buist en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jeremia koopt een akker”.
Mededelingen D.V.
Zondag 10 september: Volgende week zondag is het startzondag. Tijdens beide
diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze zondag, 10
september, is fam. W. Cannegieter het gastgezin. Het programma ziet er als
volgt uit. Denkt u om de aangepaste starttijd van de ochtenddienst?
10.00 tot 11.00:
Inloop met koffie en cake.
11.00 tot 12.15:
Ochtenddienst gericht op de kinderen.
12.15 tot 12.45:
Napraten onder het genot van een kop koffie
12.45 tot 14.00:
Broodmaaltijd.
14.30 tot 15.45:
Middagdienst gericht op de oudere jeugd.
16.00 tot 18.00:
Bloemen rondbrengen.
18.00 tot 21.00:
Avondprogramma clubs en JV.
10.00 tot 11.00:
Inloop met koffie en cake.
11.00 tot 12.15:
Ochtenddienst gericht op de kinderen.
12.15 tot 12.45:
Napraten onder het genot van een kop koffie
12.45 tot 14.00:
Broodmaaltijd.
14.30 tot 15.45:
Middagdienst gericht op de oudere jeugd.
16.00 tot 18.00:
Bloemen rondbrengen.
18.00 tot 21.00:
Avondprogramma clubs en JV.
Geluid zondag 10 september : Ochtenddienst: Harm Meijer. Middagdienst: Jan
Otto Schutte en Willem Wubs

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 245
Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 33: 3 en 6 DNP
Laat wie op aarde wonen beven
vol eerbied en ontzag voor God:
één woord sprak Hij en er was leven;
uit niets kwam iets op zijn gebod.
Wat de volken samen
zonder God beramen
wordt door Hem gestuit.
Niets kan Hem beletten
plannen voort te zetten
volgens zijn besluit.

Verlangend staan wij uit te kijken
naar Hem, de redder, onze HEER.
Als schild zal Hij niet van ons wijken;
vol liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Hosea 2
Het verbond van God met Israël verbroken en hernieuwd
2Klaag uw moeder aan, klaag haar aan,
want zij is Mijn vrouw niet
en Ik ben haar Man niet.
Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen,

en haar overspel van tussen haar borsten.
2Anders zal Ik haar naakt uitkleden,
haar neerzetten als op haar geboortedag,
haar maken als de woestijn,
haar doen worden als een dor land
en haar doen sterven van de dorst.
3Ook over haar kinderen zal Ik Mij niet ontfermen,
omdat zij kinderen van de hoererijen zijn.
4Want hun moeder heeft hoererij bedreven;
zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen.
Zij zegt immers: Ik ga
achter mijn minnaars aan;
die geven mij mijn brood en mijn water,
mijn wol en mijn vlas,
mijn olie en mijn drank.
5Daarom, zie,
Ik ga uw weg met dorens omheinen,
Ik zal haar met een muur omgeven,
zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden.
6Zij zal haar minnaars najagen,
maar hen niet inhalen;
hen zoeken, maar hen niet vinden.
Dan zal zij zeggen: Ik ga,
ik keer terug naar mijn vorige Man,
want toen had ik het beter dan nu.
7Zíj erkent echter niet
dat Ik het ben Die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb,
dat Ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb,
dat zij voor de Baäl gebruikt hebben.
8Daarom keer Ik terug en neem Ik
Mijn koren weg op zijn tijd,
en Mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd.
Ik ruk Mijn wol en Mijn vlas weg,
waarmee zij haar naaktheid moet bedekken.
9Nu dan, Ik zal haar schaamte ontbloten
voor de ogen van haar minnaars,
en niemand zal haar uit Mijn hand redden.
10Ik zal al haar vreugde doen ophouden,
haar feesten, haar nieuwemaansdagen en haar sabbatten,
ja, al haar feestdagen.

11Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten,
waarvan zij zegt:
Die vormen voor mij het hoerenloon
dat mijn minnaars mij gegeven hebben.
Maar Ik zal er een woud van maken
en de dieren van het veld zullen ervan vreten.
12Ik zal haar de dagen van de Baäls vergelden,
waarop zij reukoffers aan hen bracht.
Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad
en ging achter haar minnaars aan,
maar Mij vergeet zij,
spreekt de HEERE.
13Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.
15Op die dag zal het gebeuren,
spreekt de HEERE,
dat u Mij zult noemen: mijn Man,
en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!
16Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen
en aan hun namen zal niet meer gedacht worden.
17Ik zal voor hen een verbond sluiten
op die dag
met de dieren van het veld,
met de vogels in de lucht
en de kruipende dieren op de aarde.
En boog, zwaard en strijd
zal Ik van de aarde doen verdwijnen,
en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.
18Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen:
ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen
in gerechtigheid en in recht,
in goedertierenheid en in barmhartigheid.

19In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen;
en u zult de HEERE kennen.
20Op die dag zal het geschieden,
spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren.
Ik zal de hemel verhoren
en die zal de aarde verhoren.
21Dan zal de aarde het koren,
de nieuwe wijn en de olie verhoren,
en die zullen Jizreël verhoren.
22En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien
en Mij ontfermen over Lo-Ruchama.
Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk,
en hij zal zeggen: Mijn God!
• Zingen: Gez. 38: 1 en 4
De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim,
o Israël, mijn teer beminde,
omdat gij liefhebt in den blinde
verdorven macht en schonen schijn,
liet Ik u gaan in uw ellende,
ontnam u honing, melk en wijn.
Nu voer Ik u in de woestijn
en daar zal Ik mij tot u wenden.

Ik zal verhoren, spreekt de Heer,
Ik zal de hemelen verhoren
en die verlenen als tevoren
aloude gunst van wind en weer.
De aarde zal met most en koren
het antwoord geven van weleer.
O Israël, verheug u zeer,
want niets gaat van uw oogst verloren.

• Preektekst: Hosea 2: 19
• Verkondiging: ‘Gods trouwbelofte’
• Zingen: Zingende Gezegend 12: 1, 2, 8 en 11 (wijs: Gez. 195)
Neemt en gedenkt
O bruidegom,
dat God u schenkt:
gij gastheer, kom
zichzelf, in brood en beker.
en toon uw bruid een teken,
kom om uit uw heiligdom
Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
van zijn liefde zeker.
tot haar hart te spreken.
In de woestijn
zult Gij er zijn;
voor alwie is bezweken
welt een heldere fontein,
bron van waterbeken!

De gastheer wenkt,
o komt, gedenkt,
gedenkt bij brood en beker
dat de Heer, die het u schenkt,
trouw is, vast en zeker!

• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 465: 1, 3 en 4
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.

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.

4 O mocht ik U beminnen
gelijk Gij mij bemint,
laat heil’ge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijdle glans verblind!
• Gebed voor het avondmaal
• Viering van het avondmaal
• Bij de tafel lezen we Johannes 15: 13-17
13Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor
zijn vrienden.
14U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
15Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb
u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb,
bekendgemaakt heb.
16Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat
u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar
van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
17Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.
• Dienst van offerande
• Zingen: Gez. 303: 1 en 2
1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2 Door God bijeen vergaderd,
een volk dat Hem behoort,
als kind’ren van een Vader;
een doop, een Geest, een woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Een naam is aller zegen,
een brood is aller spijs.
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 303: 5 (staande)
5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Zingen Ps.122:1 en 3 OB
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin;
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wel gebouwd,
wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
3 Dat vreed', en aangename rust,
en milde zegen u verblij';
dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u,
nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
Om 's HEREN huis, in u gebouwd,
waar onze God zijn woning houdt,
zal ik het goede voor u zoeken."
• Stil gebed (staande)
• Votum en groet
• Zingen Ps.149: 1 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.
• Gebed om opening van Gods Woord
• Schriftlezing: Jozua 1.
God beveelt Jozua Israël naar Kanaän te leiden
1Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen

Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:
2Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit
volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.
3Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot
Mozes gesproken heb.
4Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel
het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied
zijn.
5Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes
geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
6Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb
hun te geven, in erfbezit laten nemen.
7Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig
heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts
of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.
8Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht
overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin
geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u
verstandig handelen.
9Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld,
want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
10Toen gebood Jozua de beambten van het volk:
11Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog
binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan
om het land in bezit te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen.
12En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zei Jozua:
13Denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft: De
HEERE, uw God, geeft u rust, en Hij geeft u dit land.
14Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan
deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar ú moet in slagorde oversteken, voor uw
broeders uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen,
15totdat de HEERE aan uw broeders rust geeft zoals aan u, en ook zij het land in bezit
nemen dat de HEERE, uw God, hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw
bezit en mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de
HEERE, u gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt.
16Toen antwoordden zij Jozua: Alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen, en overal
waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan.
17Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen,
moge de HEERE, uw God, met u zijn, zoals Hij met Mozes geweest is!
18Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles
wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen, wees sterk en moedig!

• Zingen Opw. 244: 1
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
• Verkondiging
• Zingen Ps. 86: 1 en 4 NB
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.
• Gebed
• Collecten
• Zingen Joh. De Heer 166: 1, 2 en 3
Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.
KOOR:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.

Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

2Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart!
KOOR
3Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.
KOOR
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen Joh. De Heer 205: 1, 3 en 4
Rijst op, rijst op voor Jezus,
gij helden van het kruis!
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d ‘overwinning
leidt Jezus keer op keer,
tot ied're vijand valle
voor Zijne voeten neer.

Rijst op, rijst op voor Jezus,
steun op Zijn kracht alleen:
uw eigen arm is macht'loos,
hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting
en waakt en bidt en strijdt;
roept plicht u in gevaren,
gehoorzaamt t' allen tijd.

Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur;
na al het krijgsgekletter
komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen,
geeft Hij de zegekroon;
zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn troon.
•

Zegen

