Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Br. J. Geerts
Gastgezin fam. H. Braam
Gastgezin fam. H. Braam
Geluid: Karin de Jonge
Geluid: Marcel Braam
Oppas 0-3 (zaal 2)
Oppas 3-6 (zaal 3)
Oppas 0-4 (zaal 2)
Wilma Draijer
Marcel Braam
Yvonne Cannegieter
Marcha Braam
Leonie Cannegieter
Heleen Roosendaal
Marijke Cannegieter
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als felicitatie van de gemeente,
naar de doopouders fam. J. Meijer (jr.) en worden weggebracht door zr. M.
Braam
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 zal de maandelijkse collecte voor onderhoud zijn.
Collecte noodhulp Haïti: De collecte voor noodhulp Haïti heeft € 461,05
opgebracht (exclusief later binnengekomen giften)
Inzameling van gaven 6 november: Volgende week zal de 1e collecte bestemd
zijn voor de kerk en de 2e collecte voor het CDC project. Meer informatie kunt u
vinden op de bijgevoegde flyer.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jozefs maakt zich bekend aan zijn broers.”
Schoonmaak kerk en gebouw: Op zaterdag 5 november de
najaarsschoonmaakbeurt van de kerk en het gebouw. Hiervoor hebben we
ongeveer 15 mensen nodig waarbij een aantal mannen die geen hoogtevrees. In
de hal hangt, op de flapover, een karton waarop alle werkzaamheden staan, u
kunt uw naam op het karton achter een bepaalde taak zetten. Als het u niet
uitmaakt welke taak u gaat doen, mag u uw naam ook op deze lijst zetten.
Sommige werkzaamheden beginnen we om 9.00 uur mee en andere om 9.30
uur. We hopen tegen de middag klaar te zijn. We hopen dat we met een grote
groep mensen dit werk mogen doen. U mag u opgeven bij Henk en Trijnie
Braam of bij Geert Volders.
Mededelingen D.V.
Dankdag 02 november: Aanstaande woensdag is het dankdag. Van half 2 tot 4
uur zal de kindermiddag van de zondagsschool zijn. Iedereen van 4 tot 10 jaar is
van harte uitgenodigd. Om 19.30 uur zal de kerkdienst zijn, tijdens de dienst
hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Het gastgezin is fam. A. Eelsing
(Wedderweg). Het geluid wordt gedaan door Harm Meijer

Zondag 06 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan
De middagdienst hoopt ds. G. Huisman voor te gaan. Tijdens deze zondag, 06
november, is fam. J. Cannegieter het gastgezin
Geluid zondag 6 november : Ochtenddienst: Joël Langeler. Middagdienst:
Mathé Hillenga.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 84: 1 en 2 NB
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 557
Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
Zingen: Ps. 25: 7 OB

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Refrein:
Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

(Refrein)
Laat uw glorie zien... (4x)
Wij aanbidden U...(4x)

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont.
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet,
Voeren uit der bozen netten.
• Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 17-22 en 27-34
Misstanden bij het Avondmaal
17 Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet
beter, maar slechter van wordt.
18 Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder
u is, en ten dele geloof ik dat.
19 Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken
te zijn, in uw midden openbaar komen.
20 Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de
Heere.
21 Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan
heeft de één honger, terwijl de ander dronken is.
22 Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van
God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u
hierin prijzen? Ik prijs u niet.
27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere
drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.
28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken
uit de drinkbeker.
29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel,
omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.
30 Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.
31 Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.
32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet
met de wereld veroordeeld zouden worden.
33 Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar.
34 Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel
samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.
•

Zingen: Gez. 360: 2 en 3

Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij geboodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
over uw verlossend werk;
geef dat niet die woorden breken
op de daden van uw kerk,
maar dat wij geheiligd leven
op de plaats door U gegeven,
en U volgen onder 't kruis
op de smalle weg naar huis.

• Verkondiging: ‘Een grote mond vraagt om een groot hart’
• Zingen: Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
als de Meester knielen wil,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
en vol liefde als een knecht
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
elk apart de voeten wast en zegt:
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refrein:
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Refrein:
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.

•

Dankgebed

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 107: 1, 6 en 11 DNP (staande)
6. Zij leefden, ziek van zonden,
1. ‘Gods liefde kent geen grenzen
tot in de eeuwigheid.’
ver bij de Heer vandaan.
Ze teerden weg en konden
Dit zingen alle mensen
die door Hem zijn bevrijd.
zelfs voedsel niet meer aan.
Voor hen is het gevaar
Ze riepen tot de Heer
en alle angst geweken.
toen zij wanhopig waren.
Hij bracht hen bij elkaar
Hij luisterde steeds weer
vanuit de verste streken.
en hielp hen uit gevaren.
11. Aanzienlijken ontdoet Hij
van al hun eer en pracht.
Eenvoudigen behoedt Hij;
aan armen geeft hij macht.
Wie eerlijk is, wordt blij.
Wie onrecht doet, zal zwijgen.
Wie is er wijs? Laat hij
oog voor Gods liefde krijgen.
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom
• Voorzang: Opw. 27 (Leid mij Heer')
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ‘t barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
3.Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
0, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
• Stil gebed
• Votum en Groet
• Zingen: Ps. 25:2,4 NB
Here, 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 rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

2.Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer. (2x)
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U. (2x)
Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom,
Heer Jezus in uw kracht. (2x)

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

• Gebed
• Schriftlezing: Psalm 25
Gebed om bescherming en vergeving
25 Een psalm van David.
Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,
2 mijn God, op U vertrouw ik;
laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.

4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.
5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he,
want U bent de God van mijn heil;
U verwacht ik de hele dag.
6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;
denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,
omwille van Uw goedheid, HEERE.
8 Goed en waarachtig is de HEERE,
daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.
9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht,
Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.
10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw
voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.
11 Omwille van Uw Naam, HEERE,
vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.
12 Wie is de man die de HEERE vreest? mem
Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.
13 Zijn ziel overnacht in het goede,
zijn nageslacht zal de aarde bezitten.
14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,
Zijn verbond maakt Hij hun bekend.
15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE,
want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Wend U tot mij en wees mij genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig.
17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt,
bevrijd mij uit mijn angsten.
18 Zie mijn ellende en mijn moeite,
neem weg al mijn zonden.
19 Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk,
zij haten mij met een dodelijke haat.
20 Bewaar mijn ziel en red mij;
laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.
21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen,
want ik verwacht U.
22 O God, verlos Israël
uit al zijn benauwdheden.

• Zingen: Ps. 119:1,3,17 OB
1 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
die, ongeveinsd, des HEREN wet betrachten;
die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;
welzalig, die, bij dagen en bij nachten,
gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
van harte zoekt met ingespannen krachten.
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van uwen Geest!
Mocht die mij op mijn pan ten leidsman strekken!
'k Hield dan uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
hoe uw gebon mij tot uw liefde wekken.
17 Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
dan zal mijn oog op uwe wetten staren;
dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
dan zal zich 't hart met mijne daden paren.
•

Prediking: Psalm 25:12
12Wie is de man die de HEERE vreest? mem
Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.

• Zingen: Ps. 25:6,7 NB
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.
•
•
•
•
•

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Dankgebed
Collecte
Kinderlied
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 377:1,2,4 (Wat de toekomst brengen moge)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
•

Zegen

