Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal (avondmaal)
Ds. S.P. Roosendaal (doopdienst)
Gastgezin fam. J. Cannegieter
Gastgezin fam. J. Cannegieter
Geluid: Joël Langeler
Geluid: Jan Otto Schutte
Oppas 0-3 (zaal 2)
Oppas 3-6 (zaal 3)
Oppas 0-4 (zaal 2)
Sandra Holsteen
Gerlies Meijer
Geertje Davids
Nicole Volders
Denise Lemmen
Evelien de Boer
Janique Lemmen
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als felicitatie van de gemeente,
naar fam. K. Davids en worden weggebracht door zr. T. Braam
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig
tussen 18:30u en 19:00u.
Inzameling van gaven 13 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: In verband met de doopdienst mogen de kinderen vanmiddag
eerst bij de ouders zitten. Na de doop zullen we naar zaal 1 gaan voor de
zondagsschool. Het thema van vanmiddag is: “Jozefs maakt zich bekend aan zijn
broers.”
Mededelingen D.V.
Zondag 13 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. Tijdens deze zondag, 13 november, is fam. J. Smid het gastgezin
Geluid zondag 13 november : Ochtenddienst: Mark Davids. Middagdienst: Koert
Davids.

Liturgie morgendienst (viering heilig avondmaal)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 149: 2 en 3 NB
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• 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 de Heilige Geest
• Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 23-26
23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere
Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam,
24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor
u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze
drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot
Mijn gedachtenis.
26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van
de Heere, totdat Hij komt.
•

Zingen: Zingende Gezegend 12: 1, 2 en 11 (wijs: Gez. 195)

Neemt en gedenkt
dat God u schenkt:
zichzelf, in brood en beker.
Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
van zijn liefde zeker.

O bruidegom,
gij gastheer, kom
en toon uw bruid een teken,
kom om uit uw heiligdom
tot haar hart te spreken.

De gastheer wenkt,
o komt, gedenkt,
gedenkt bij brood en beker
dat de Heer, die het u schenkt,
trouw is, vast en zeker!
• Preektekst: 1 Korinthe 11: 24c ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’
• Verkondiging: ‘Een levend monument’
• Zingen: Gez. 192: 4, 5 en 6
4 Het rode bloed, zijn koningskleed
5 En door zijn dood en door zijn bloed
bedekt het schandelijke kruis,
is nu de wereld dood voor mij.
dat wordt door alles wat Hij leed
Ik ben gestorven, maar voor goed
de levensboom van 't paradijs.
van heel de dode wereld vrij.
6 De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
• Lezing van het formulier
• Zingen: Gez. 182: 6
6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
•
•
•

Gebed voor het avondmaal
Viering van het avondmaal
Bij de tafel lezen we Mattheüs 26: 26-30

26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en
gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink
allen daaruit,
28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden.
29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag
wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.
30 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.
• Dienst van offerande
• Zingen: Ps. 116: 10 OB
10 Ik zal uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
• Lofprijzing en dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 116: 11 OB (staande)
11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan,
om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
elk heff' met mij de lof des HEREN aan!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst (doopdienst)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 100: 1 en 2 DNP
1. Ik hou van God, Hij luistert naar mijn
stem.
Mijn smeekgebed komt Hem meteen ter
ore.
Als ik om hulp roep wil Hij mij verhoren,
daarom bid ik mijn leven lang tot Hem.

2. Ik was verlamd door angst en door
verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood
smeken:
‘Verlos mijn ziel, Heer, en vergeet mij
niet.’

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 502 Jezus ik wil heel dicht bij u komen
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
In de schuilplaats van de Allerhoogste
in uw nabijheid wil 'k zijn.
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
Uw schaduw beschermt mij,
U maakt mij heilig en rein.
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
• Onderwijs over de doop aan volwassenen
• Zingen: Opwekking 545
1: Jezus Heer wanneer ik aan uw offer denk
Zie ik een lijden zo ongekend
En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk
Ben ik daar op dat moment
Ben ik daar op dat moment
2: Op dat moment zie ik U aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dat moment van vreugde
Op dat moment geef ik mij opnieuw
Nu bent U verheven tot de hoogste plaats
Waar ik U zien zal zoals u bent
Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat
Dank ik U op dit moment
Dank ik U op dit moment

Op dit moment zie ik U aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dit moment van vreugde
Op dit moment geef ik mij opnieuw
Dank u voor het kruis
Dank u voor het kruis
Dank u voor het kruis o Heer 4x
• Belijdenisvragen aan Meysam
• Alle kinderen in de kerk mogen naar voren komen
• Doop van Meysam
• Zingen: Ps. 105: 5 OB
God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenken
zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
• Felicitatie van de zondagsschool
• Dankgebed voor de doop en het gebed om de Heilige Geest
• Zingen: Ps. 33: 11 OB
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.
• Schriftlezing: Jakobus 1: 1-18
Afzender, geadresseerden, groet
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf
stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!
De zegen van de geloofsbeproeving
2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen
terechtkomt,

3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en
geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan
ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt
op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.
7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.
9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat,
10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan.
11Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn
bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de
rijke in zijn wegen verwelken.
12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de
kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem
liefhebben.
13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers
kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.
14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd
en verlokt.
15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde
volgroeid is, baart ze de dood.
16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders!
17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader
der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid,
opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
•
•

Verkondiging: ‘Ontvang de gaven van de Vader met open handen’
Zingen: ‘How great Thou art’ (Hoe groot zijt Gij)

O Lord my God, when I in awesome wonder
consider all the works thy hand hath made,
I see the stars, I hear the mighty thunder,
thy power throughout the universe displayed:
Then sings my soul, my Saviour God; to thee,
How great thou art, how great thou art!
Then sings my soul, my Saviour God; to thee,
How great thou art, how great thou art!

But when I think that God, his Son not sparing,
sent him to die-I scarce can take it in
that on the cross, our burden gladly bearing,
he bled and died to take away our sin;
When Christ shall come with shout of acclamation
and take me home-what joy shall fi1l my heart!
Then shall I bow in humble adoration,
and there proclaim: My God, how great thou art!
(refrain)
• Inzameling van de gaven
• Luisterlied: Sultan Ghalbam (Koning van mijn hart)
• We belijden ons geloof
• Zingen: Opwekking 58 (staande)
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond zend ik ook u.
•

Zegen

https://www.youtube.com/watch?v=BYh_rlTI7Wg

