Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. J. Cannegieter
Geluid: Jan Otto Schutte

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J. Rozema
Gastgezin fam. J. Cannegieter
Geluid: Geert Raveling

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Meijer-Cannegieter (Prunuslaan 52) en worden weggebracht door fam. E.
Hulzebos
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: Vanmiddag begint de zondagsschool weer! Het thema voor
vanmiddag is: “Gelijkenis van de verontschuldigingen”. In verband met de
startzondag op 11 september en de kinderdienst op die ochtend zal er volgende
week geen zondagsschool zijn.
Kinderkoor: Aanstaande maandag, 5 september, start het kinderkoor weer met
repetities. We repeteren van 18.15u-19.00u. Kinderen vanaf 4 jaar zijn hartelijk
welkom! (repetities zijn 1 keer in de 14 dagen.)
Collectebonnen: In verband met de vakantie van de penningmeester zal er op 5
september geen verkoop van collectebonnen zijn. De verkoop wordt een week
uitgesteld. Op maandag 12 september kunt u uw collectebonnen in de zaal
aanschaffen.
Mededelingen D.V.
Zondag 11 september: Volgende week zondag is het startzondag. Het
programma voor deze dag vindt u op het inlegvel. Let op de gewijzigde tijden
voor de diensten. De ochtenddienst start om 11.00u, de middagdienst begint
om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Fam.
S. Hillenga is op 11 september het gastgezin.
Geluid zondag 11 september: Ochtenddienst: Willem Wubs. Middagdienst: Jan
Otto Schutte
Kledingbeurs: Op 29 oktober zal er weer een kledingbeurs gehouden worden.
Meer info volgt.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 544
Meer dan rijkdom,
meer dan macht,
meer dan schoonheid
van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid
die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver,
meer dan goud,
meer dan schatten
door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat,
zo eindeloos veel meer
was de prijs
die U betaalde Heer.

In een graf
verborgen door een steen,
toen U zich gaf
verworpen en alleen;
als een roos
geplukt en weggegooid
nam U de straf
en dacht aan mij,
meer dan ooit.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 89: 2 DNP
2. Het loflied op uw werk weerklinkt de hemel door.
Het leger engelen bezingt uw trouw in koor.
Want wie van hen daarboven kan zich met U meten?
Wie kan behalve U ‘Heer van de goden’ heten?
Uw macht is zo bekend bij alle hemelingen
dat zij met diep ontzag uw koningstroon omringen.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 19: 3 NB
Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis

is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.
• Schriftlezing: 1 Korinthe 1:18-2:5
De wijsheid van de wereld en van God
18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar
voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
19 Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het
verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.
20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld?
Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft
leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te
maken hen die geloven.
22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid;
23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor
de Grieken een dwaasheid.
24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de
kracht van God en de wijsheid van God.
25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker
dan de mensen.
26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees,
niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen,
en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat
niets is, om wat iets is teniet te doen,
29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en
gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie
roemt, laat hij roemen in de Heere.
Karakter en doel van de prediking
2 En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van
woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, 2want ik had mij
voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

3 En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.
4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van
menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.
• Zingen: Gez. 326: 2
God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andre stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
• Verkondiging: ‘De kracht van de Gekruisigde’
• Zingen: Gez. 177: 2, 5 en 7
2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.
7 Laat mij, o Heer, uw won’dre wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 751 (staande)
Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.

-RefreinHalleluja! Ik prijs U, Jezus.
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven.
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.
Ik zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!
-Refrein•

Zegen

Ik zie het graf van de Messias.
Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie: dat graf is nu verlaten.
De Mensenzoon is opgestaan!
-3x Refrein-

Liturgie middagdienst
• Welkom en mededelingen.
• Zingen: LvdK1973 479: 1, 4 “Aan U behoort o Heer”
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
de aarde met haar wel en wee,
en laat mij door de wereld gaan
de steile bergen, koele meren,
met open ogen, open oren
het vaste land, de onzeekre zee.
om al uw tekens te verstaan.
Van U getuigen dag en nacht.
Dan is het aardse leven goed,
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
omdat de hemel mij begroet.
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen: OB Ps. 145: 1, 2 “O God, mijn God”
O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER,
ik zing, verheugd, uw groten naam ter eer!
Ik zal den roem van uwe majesteit
Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid;
'k zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen:
zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven!
Ik zal, O HEER, dien ik mijn Koning noem,
den luister van uw majesteit en roem
verbreiden, en uw wonderlijke daânn.
met diep ontzag aandachtig gadeslaan
Elks juichend hart zal uw geducht vermogen,
de grote kracht van uwen arm verhogen.
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
en overal uw grootheid openbaren.
• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Schriftlezingen: Ezechiël 1: 1 – 2: 1 en Joh. 4: 19 – 25
Het visioen van de vier levende wezens
1In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden
van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd
en ik visioenen van God kreeg te zien.
2Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning
Jojachin – 3kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi,
de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de
HEERE was daar op hem.

4Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur
en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van
edelmetaal, uit het midden van het vuur.
5Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun
uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens.
6Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels.
7Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een
kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper.
8Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun
gezichten en hun vleugels gold van alle vier:
9Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen
ieder recht voor zich uit.
10Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van
een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop
van een arend.
11Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels
die elkaar raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten.
12Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen
zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.
13Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als brandende
kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de
levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem.
14En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht.
15Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende
wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan.
16Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een
turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof
er een wiel midden in een ander wiel zat.
17Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om
wanneer zij gingen.
18Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten
hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier.
19Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer
de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven.
20Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen
wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de
levende wezens was in die wielen.
21Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil.
Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen
opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen.
22En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de
schittering van ontzagwekkend ijs kristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen.

23Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die
hun lichamen van voren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen vanachteren
bedekten.
24Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van
machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het
geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.
25Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij
stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.
26En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een
saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was
iets wat leek op een mens.
27Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk
van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat
eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een
lichtglans eromheen.
28Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de
regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de
gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn
gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.
De roeping van Ezechiël
2Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal met u spreken.
• Joh. 4: 19 – 25
19De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent.
20Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem
de plaats is waar men moet aanbidden.
21Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook
niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
22U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de
Joden.
23Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
24God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
25De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt);
wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.
• Zingen: Ps. 142: 1, 2, 7 “Tot God den Heer”
Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den Here toevertrouwd.

Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!

Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.

• Verkondiging
Thema: Ben je er klaar voor om de HEERE te aanbidden?
1
Ezechiëls visioen
2
JHWH openbaart Zichzelf
3
Klaar gemaakt worden voor aanbidding
• Zingen: Ps. 139: 10, 14 “O God hoe diep…”
O God, hoe diep verwonderd ga
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
ik uw volmaakte wijsheid na.
toch open voor uw aangezicht.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Toets mij of niet een weg in mij
Hoe kostelijk in overvloed
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
zijn uw onpeilbare gedachten,
O God, houd mij geheel omgeven,
ik overdenk die al mijn nachten.
en leid mij op den weg ten leven.
• Gebed
• Collecten
• Zingen: SB. 31: 1, 2 “Gij zijt waardig”
1 Gij zijt waardig te ontvangen
de heerlijkheid, de lofgezangen
en macht en rijkdom, wijsheid, kracht:
die de zegels moogt verbreken,
die eens het oordeel uit moogt spreken,
want Gij zijt als een lam geslacht.
Gij kocht ons met uw bloed,
Gij zijt oneindig goed,
halleluja!
Gij hebt voor God
ons vrijgekocht
uit elke stam, uit ieder volk.

2 U zij lof en roem en ere,
o onze God en onze Here,
die op de troon gezeten zijt.
Aan het Lam zij lof gegeven:
die ons tot vorsten heeft verheven,
die ons tot priesters heeft gewijd.
In hemel, aard' en zee
juicht alle schepsel mee:
halleluja!
Alles wat leeft,
wat adem heeft,
looft Hem die overwonnen heeft.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: LvdK1973 457: 4 “Heilig, heilig, heilig”
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

