Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. W.N. Middelkoop
Ds. W.N. Middelkoop
Gastgezin fam. M. Eelsing
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Marcel Braam
Geluid: Harm Meijer
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 3 (3-6)
Oppas zaal 2 (4-6)
Sandra Holsteen
Anka Koerts
Marcha Braam
Dian de Jonge
Denise Lemmen
Marcel Braam
Eveline de Boer
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. G. Meijer- Cannegieter en worden weggebracht door zr. A. de Jonge.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de diaconie, hulpverlening
Inzameling van de gaven 12 februari: Volgende week is de tweede collecte
bestemd voor de zending.
Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen
aan te schaffen in het gebouw. De diaconie is aanwezig van 18.30u tot 19.00u.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Krachtstroom”. Het landelijke thema op deze
hulpverleningszondag.
Mededelingen D.V.
Zondag 12 februari : Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan.
De morgendienst is speciaal gericht op de kinderen. Het kinderkoor ‘De Kleine
Parels’ zullen medewerking verlenen. Tijdens deze zondag, 12 februari, is fam.
H. Raveling (jr.) het gastgezin.
Geluid zondag 12 februari : Ochtenddienst: Dennis Westra. Middagdienst: Harm
Meijer
Kampvuuravond 10 februari: Aanstaande vrijdag is er weer een
kampvuuravond voor de mannen. De avond wordt gehouden op de inmiddels
bekende locatie in Smeerling, "De Crockethoeve" Iemand van "Open Doors" zal
komen spreken over Christenvervolging in de wereld. Voel je vrij en wees
welkom!!
Jaarfeest 2017: Het jaarfeest staat gepland op 11 maart 2017. De avond begint
om 19.00u tot 22.15u. De zaal is open vanaf 18.30u.
Contact
Heeft u vragen of wilt u doorpraten over de diensten dan kunt u contact op
nemen met ds. S.P. Roosendaal. Tel: 0597-752612. E-mail:
sp.roosendaal@filternet.nl. Ds. S.P. Roosendaal is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Liedboek der kerken 434:1,2,5
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: ps. 84:1,2 NPB
1. Uw woning is mij zo lief, HEER.
In mij leeft heimwee: God, wanneer
mag ik uw goedheid daar ervaren?
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
ze nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar elke dag
verblijf houdt en U prijzen mag.
•
•
•

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God
Zingen: ps. 32:1 NPB

2. Gelukkig wie sterk zijn in U,
wie reizend door het hier en nu
zich blijven houden aan uw wegen.
Gaat het soms door een tranendal,
dan weten ze Wie helpen zal:
verfrissend schenkt U hun uw zegen.
Verkwikt mogen ze verdergaan.
Ze komen zeker bij U aan.

1. Gelukkig wie Gods vrijspraak heeft gekregen,
zodat zijn zware zonden niet meer wegen.
Gelukkig wie ervaart dat God vergeeft,
wie in het licht van zijn genade leeft.
Wat ik verkeerd deed, bleef om aandacht vragen.
Voortdurend voelde ik het aan mij knagen.
Terwijl ik zweeg zat God mij op de huid.
Ik kwijnde weg, mijn botten droogden uit.
• Schriftlezing: Genesis 17:15-18:15
Aankondiging van de geboorte van Izak
15 Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen,
maar haar naam zal Sara zijn.
16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo
zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar
voortkomen.
17 Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal
bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren?
18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!
19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam
Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn
nageslacht na hem.
20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem
vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en
Ik zal hem tot een groot volk maken.
21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze
vastgestelde tijd zal baren.
22 Toen Hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op.
Besnijdenis van het huis van Abraham
23 Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die
hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van
Abraham, en hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot
hem gesproken had.
24 Abraham was negenennegentig jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem
besneden werd,
25 en Ismaël, zijn zoon, was dertien jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem
besneden werd.
26 Op diezelfde dag werd Abraham besneden, en ook Ismaël, zijn zoon.
27 Ook werden alle mannen van zijn huis gelijk met hem besneden, zowel zij die in zijn
huis geboren waren als zij die voor geld van vreemdelingen gekocht waren.
God verschijnt aan Abraham bij Mamre

18 Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang
van de tent zat en de dag heet werd.
2 Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen
zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde.
3 En hij zei: Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar
toch niet voorbij.
4 Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de
boom.
5 Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u
verdergaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden: Doe
zoals u gesproken hebt.
6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: Haast je! Kneed drie maten
meelbloem en maak er koeken van.
7 Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij
gaf het aan de knecht, die zich haastte om het te bereiden.
8 Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor en
terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij.
9 Toen zeiden zij tegen hem: Waar is Sara, uw vrouw? Hij zei: Zie, zij is in de tent.
10 En Hij zei: Ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen; en zie, dan zal Sara, uw vrouw,
een zoon hebben! Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, die achter Hem was.
11 Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; het ging Sara niet meer naar
de wijze van de vrouwen.
12 Daarom lachte Sara in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden
ben en ook mijn heer oud is?
13 En de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik
ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben?
14 Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar,
zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben!
15 Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet gelachen; want zij was bevreesd. Maar Hij
zei: Nee, u hebt wél gelachen.
• Zingen: ps. 105:2,3,4 NB
Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

De Heer heeft Izak uitverkoren,
aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand;
Uw kind'ren breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is
uw toegemeten erfenis.
• Verkondiging: Voor God is niets te wonderlijk
• Zingen: ps. 77:8 OB
8 Heilig zijn, o God, uw wegen;
niemand spreek' uw hoogheid tegen;
wie, wie is een God als Gij,
groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d' oren,
wond'ren doet op wond'ren horen;
gij hebt uwen roem alom
groot gemaakt bij 't heidendom.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opw 123
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
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: ps. 63:1,2 NB
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: ps. 62:1,4 OB
Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Psalm 130
Zesde boetpsalm
130 Een pelgrimslied.
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
2 Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.
3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal bestaan?
4Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.
5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

6Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
7 Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.
8 Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.
• Zingen: ps. 130:1 NPB
1. Dieper kan ik niet zinken,
ik zie geen uitweg meer.
Laat mij toch niet verdrinken,
luister en red mij, HEER.
Als U niet wilt vergeven,
maar op mijn zonden let,
hoe kan ik dan nog leven?
Hoe word ik dan gered?
• Verkondiging: Onderweg met God
• Zingen: ps. 130:2,3 NPB
2. Maar U zult mij vergeven;
eerbiedig kniel ik neer.
Ik prijs U heel mijn leven
voor uw genade, HEER.
Dank dat ik vast mag weten
dat U mijn roepen hoort.
U zult mij niet vergeten,
want U gaf mij uw woord.
•
•
•
•
•
•

3. Bewakers wachten uren
totdat de nacht verdwijnt.
Hoelang zal het nog duren
voordat de Heer verschijnt?
Wacht hoopvol, blijf goed kijken;
Hij is al heel dichtbij!
Snel zal Hij ons bereiken.
Zijn liefde maakt ons vrij.

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen in de dienst
Kinderlied
Geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek der K: 300:1,4,6 eens als de bazuinen klinken

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
•

Zegen

