Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. H. Raveling (jr.)
Geluid: Marcha Braam

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. W.C. van Slooten
Gastgezin fam. H. Raveling (jr.)
Geluid: Hielke de Haan

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
[NAAM] en worden weggebracht door [NAAM]
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Dromen van de schenker en de bakker.”
Dagboekjes “Goede Moed”: De dagboekjes "Goede Moed" die zijn weer te
bestellen. De intekenlijst ligt in de ontmoetingsruimte. U kunt uw bestelling
alleen vandaag nog doorgeven via de inschrijflijst of telefonisch doorgeven bij br
Geertsema t/m 10 oktober. Van harte bij u aanbevolen.
Mededelingen D.V.
Zondag 16 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en
om 14.30u. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.P. Rozema voor te gaan. De
middagdienst wordt geleid door ds. S.P. Roosendaal. De middagdienst zal in het
teken staan van de doop van Juliëtte Meijer en Jurjen Davids. Tijdens deze
zondag, 16 oktober, is fam. R. Cannegieter het gastgezin
Geluid zondag 16 oktober: Ochtenddienst: Hilco Westra. Middagdienst: Jan
Otto Schutte

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)

slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 326: 2 en 4
2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and’re 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.

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 101: 2, 3 en 4 DNP
2. Mijn doel is met een zuiver hart te leven.
Verdorvenheid wil ik geen ruimte geven.
Ik heb een afkeer van gedraai, ik haat
doortrapt gepraat.

3. Wie roddelt over vrienden zal ik doden.
Verwaande mensen heb ik streng
verboden:
zij worden zonder uitstel weggestuurd
ver uit mijn buurt.

4. Voor wie oprecht van hart zijn weg wil lopen
zet ik de deuren van mijn huis wijd open.
Ik wil dat wie mij dient en eer betoont
dicht bij mij woont.
• Schriftlezing: 1 Korinthe 5
Zedeloosheid in de gemeente
5 Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij
waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn
vader heeft.
2 En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad
begaan heeft, uit uw midden weg te doen?
3 Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds
besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft,
4 in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in
de kracht van onze Heere Jezus Christus,
5 over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal
worden op de dag van de Heere Jezus.
6 Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg
doorzuurt?
7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers
ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van
slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en
waarheid.
9 Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers.
10 Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de
hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten
gaan.
11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij
een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een
afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet
u zelfs niet eten.
12 Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet
alleen hen die binnen zijn?
13 Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.
• Zingen: Zingende Gezegend 95: 1 en 2 (wijs: Ps. 92)
Een grote hogepriester
Hij is geen harde priester
de hemel doorgegaan,
die niet van zwakheid weet;
is voor de troon gaan staan
dit lam draagt al het leed
en offert al zijn liefde.
der wereld met zich mede.
Hij heeft zichzelf gegeven,
Getrouw is Hij bevonden,
Hij plengt zijn eigen bloed;
in de woestijn geweest,
gelooft het vast, houdt moed;
verzocht, beproefd - Gods Geest
zijn dood belooft u leven!
behoedde Hem voor zonde.
• Verkondiging: ‘Het Lam kun je niet samen met oud brood (op)dienen’
• Zingen: Gez. 346: 3, 4, 5 en 6 (wijs: Ps. 100)
3 De nacht van Pasen maakt ons vrij,
4 Christus is 't Pascha deze nacht,
de doodsengel gaat ons voorbij,
't lam dat ten offer werd gebracht.
de tirannie heeft afgedaan
Hij is 't die ons zijn lichaam bood
waarmee ons Farao wou slaan.
als rein en ongedesemd brood.
5 O offerlam dat eeuwig leeft,
de poort der hel verbroken heeft,
gevangenen uit diepe nacht
in 't eeuwig licht heeft thuisgebracht,
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 226 (staande)

6 Christus die stralend triomfeert,
als overwinnaar wederkeert,
en bindt de vijand hoe hij woedt,
en 't paradijs weer opendoet,

1 Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
Die Zich zelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.
Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
2 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein.

3 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.
Refrein.

4 Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein.
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Welkom
• Aanvangslied (staande): Ps 100: 1, 2, 3 en 4 OB
1 Juich aarde, juicht alom de HEER,
2 De HEER is God; erkent, dat Hij
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
ons heeft gemaakt - en geenszins wij Komt, nadert voor zijn aangezicht;
tot schapen, die Hij voedt en weidt;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
een volk, tot zijne dienst bereid.
3 Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar, met hart en stem;
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem!

4 Want goedertieren is de HEER;
zijn goedheid eindigt nimmermeer;
zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

• Stil gebed, votum en groet (staande)
• Zingen: Ld 304: 1, 2 en 3
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3 De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.
•
•

Gebed voor de opening van Gods woord en de verlichting van Zijn heilige
Geest
Schriftlezing: (HSV) 1 Sam 30, 1-20

Ziklag door de Amalekieten verwoest
30 Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag
aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het Zuiderland en in Ziklag.
Zij hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand,
2 en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen
weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren
huns weegs gegaan.
3 David en zijn mannen kwamen bij de stad, en zie, die was met vuur verbrand; en hun
vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd.
4 Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen, totdat er geen kracht
meer in hen was om te huilen.
5 Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd: Ahinoam, uit Jizreël,
en Abigaïl, de vrouw van Nabal, uit Karmel.
6 David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van
het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters.
David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God.
7 En David zei tegen de priester Abjathar, de zoon van Achimelech: Breng mij toch de
efod. En Abjathar bracht de efod bij David.
8 Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze
inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de
gevangenen zeker bevrijden.
9 David ging op weg, hij en de zeshonderd mannen die bij hem waren; en toen zij bij de
beek Besor kwamen, bleven de overgeblevenen achter,
10 maar David achtervolgde hen, hij en vierhonderd mannen; maar tweehonderd
mannen, die zó moe waren dat zij de beek Besor niet konden oversteken, bleven achter.
11 Zij vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Zij gaven hem
brood en hij at, en zij gaven hem water te drinken;
12 zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee rozijnenkoeken. Hij at en
zijn geest kwam in hem terug; want hij had drie dagen en nachten geen voedsel tot zich
genomen of water gedronken.
13 Daarna zei David tegen hem: Van wie bent u? En waar komt u vandaan? Toen zei de
Egyptische jongen: Ik ben de slaaf van een Amalekitische man, maar mijn heer heeft mij
achtergelaten, omdat ik drie dagen geleden ziek geworden ben.
14 Wij hadden een inval gedaan in het Zuiderland van de Cherethieten, dat aan Juda
toebehoort, en in het Zuiderland van Kaleb; en wij hebben Ziklag met vuur verbrand.
15 Toen zei David tegen hem: Kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei: Zweer mij bij
God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn
heer! Dan zal ik u naar deze bende brengen.
16 En hij bracht hem erheen, en zie, zij lagen verspreid over het hele gebied, etend,
drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die zij meegenomen hadden uit
het land van de Filistijnen en uit het land van Juda.

17 David sloeg op hen in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag; er
ontkwam niemand van hen, behalve vierhonderd jongemannen, die op kamelen reden
en ontvluchtten.
18 Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden; ook bevrijdde
David zijn twee vrouwen.
19 Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters
toe, en niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David
bracht het allemaal terug.
20 David nam ook al de schapen en de runderen mee; zij dreven die voor het eigen vee
uit en zeiden: Dit is de buit van David.
• Moment met de kinderen en zingen:
• HH 627 Abba, Vader, U alleen behoor ik toe
Abba, Vader, U alleen,
Abba, Vader, laat mij zijn,
U behoor ik toe.
slechts voor U alleen.
U alleen doorgrondt mijn hart,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
U behoort het toe.
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
U laat nooit alleen.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, U alleen,
Abba, Vader, laat mij zijn,
U behoor ik toe.
slechts van U alleen.
• Verkondiging
• Titel en thema: sterken in de Heere
• Zingen: Ps 105: 3 OB Vraagt naar de Heer en Zijn sterkte
3 Vraagt naar den HEER en zijne sterkte,
naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks zijn aangezicht,
gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
aan zijn doorluchte wonderdaân;
en wilt zijn straffen gadeslaan.
• Gebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen Ps 73: 10 en 11 NB
10 Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.

Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

11 Want allen die U verre staan,
zij zullen eens te gronde gaan.
Gij stort hen neer in de ellende,
die zich in ontrouw van U wenden.
Maar 't is mijn ziel en zaligheid
te zijn bij God, die zelf mij leidt.
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
den Heer, wiens werk ik roemen zal.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Opw 334
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.
Heer 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
•

Zegen

