Mededelingen




Bloemengroet: Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar
br. H. Raveling sr. en worden weggebracht door zr. T. Braam
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: De zondagsschool begint weer op 16 augustus.

Mededelingen D.V.
 Zondag 16 augustus: Volgende week zondag zullen de diensten om 09.30u en
14.30u beginnen. In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Op
deze zondag, 16 augustus, is fam. J. Smid het gastgezin.
 Ambtsdragersverkiezing Ouderling: Na de ochtenddienst van 16 augustus
hopen we als gemeente een stemming uit te brengen voor één ouderling.
Verkiesbaar zijn br. Bert Haaijer en br. Lammert Sligter. Mocht u schriftelijk
willen stemmen dan kan dit op de gebruikelijke wijze in de gesloten envelop
met uw naam en handtekening. Ook kunt u na de dienst een stembriefje met de
instructies ophalen in de kerkenraadskamer. Mochten er vragen/opmerkingen
zijn dan kunt u br. J.C.J. Woltjer (06-30396396) hiervoor aanspreken.
 Startweek 2015: De vakantie loopt alweer ten einde. Achter de schermen
worden de voorbereidingen weer volop getroffen voor het nieuwe seizoen. Ook
dit jaar begint het nieuwe seizoen weer met een spetterende startweek waar u
allen voor bent uitgenodigd! Het programma:
 Zondag 13 september: Startzondag
 Maandag 14 september: Viswedstrijd voor de hele gemeente
Vispas is niet nodig. Tijd: 18.00u-18.30u
 Dinsdag 15 september: Sport en Spel voor de hele gemeente
Onstwedderweg 70. Tijd: 18.00u-20.30u
 Woensdag 16 september: Zondagsschool en Clubs
 Vrijdag 18 september: Muziekavond voor iedereen
Tijd: 19.00u-20.30u
Meer informatie kunt u vinden in het laatste kompas.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 213 (Wijs: Ps. 84)
Dit huis, een herberg onderweg
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.
weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 222: 1, 3 en 4
1. Doorgrond mijn hart,
en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m’ en zie
wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg,
die ‘k ga niet goed voor mij?
Leid m’ op de eeuw’ge weg,
Heer, maak mij vrij!

3. Zie Heer, hier ben ‘k,
maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil,
maak m’ ook van hoogmoed vrij.
‘k Wil in U blijven Heer,
blijf Gij in mij.

4. O, heil’ge Geest,
kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving
en begin bij mij.

Zegen uw volk,
maak ‘t als een bruid bereid,
wachtend op Jezus’ komst
in heerlijkheid.

•

Gebed om de Heilige Geest

• De wet van God
• Zingen: Ps. 119: 61 NB
Zie hoe mijn vijand mij naar 't leven staat,
hoe vorsten mij vervolgen zonder reden.
Mijn vreugd is dat mijn woord U niet verlaat,
mijn hart vindt daarin overvloed van vrede.
Ik die de leugen en het onrecht haat,
heb steeds de liefde voor uw wet beleden.
• Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-8
• Zingen: Ps. 42: 3, 4 en 5 (DNP)
3. Waarom, ziel, zo aangeslagen,
waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt – heb geduld –
dat je Hem aanbidden zult,
dat je je weer zult verblijden,
als zijn blik je zal bevrijden.

4. Ik ben uitgewoond vanbinnen,
zielsverdrietig, opgebrand.
God, wat moet ik hier beginnen,
in een uithoek van het land?
Hoor toch hoe het water dreunt,
hoe mijn ziel daaronder kreunt.
Reddeloos raak ik bedolven
door uw torenhoge golven.

5. Overdag geeft God genade,
’s nachts ontlokt Hij mij een lied.
Bij mijn rots ga ik te rade:
‘U vergeet uw knecht toch niet?
Waarom laat U mij alleen
met de vijand om mij heen?
Spottend wil hij van me weten
of U mij soms bent vergeten.’
• Preektekst: ‘Sta op en eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn’
• Verkondiging: ‘Een Goddelijk gebod in een duivelse depressie’
• Zingen: Gez. 473: 1(a), 5(m), 6(l), 7(v), 8(r) en 9(a)
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
toegewijd zijn aan uw eer.
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn uren en mijn tijd
Maak mijn hart tot uwe troon,
tot uw lof en dienst bereid.
dat uw Heilge Geest er woon'.
6 Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

7 Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.

8 Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
knecht te zijn, als Gij, o Heer.

9 Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 90: 1, 9 en 11 (staande)
1 Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ach Here, hoor mij!
en wat mij kwelt wordt klein.
al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

9 Wat er mij ook gebeure,
in eeuwigheid zijt Gij,
en wat ter wereld, Here,
zou scheiden U en mij?
Al tonen zich verbolgen
de groten van de tijd,
geen honger of vervolging,
niets dat mij van U scheidt.

11 Mijn hart wil blij opspringen,
het kan niet treurig zijn,
ik lach en loop te zingen
in louter zonneschijn.
De zon die staat te stralen,
o Jezus, dat zijt Gij.
Ik dank U duizendmalen,
wat zijt Gij goed voor mij!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 40
Zoekt eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 17: 2 en 7
2 Gehoorzaam aan uw heilig woord,
blijf ik gedurig op uw wegen;
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen,
zo ga ik zonder struik'len voort.
Ik roep U aan, Heer hoog verheven,
want gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?

7 O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Jesaja 22: 15-25 en Openbaring 3: 7-13
• Zingen: Ps. 24: 5
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht ?
Het hoofd van 's hemels legermacht !
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
•
•

Verkondiging: ‘Jezus’ sleutelmacht’
Zingen: Gez. 296: 1 en 2

1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 118: 7
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven 's Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.
• Geloofsbelijdenis uit Catechismus Zondag 31
• Zingen: Gez. 296: 3 (staande)
3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worst’ling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.
•

Zegen

