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Opening winterwerk 2020-2021

In deze dienst wordt broeder Gijs de Joode bevestigd tot ouderlingkerkrentmeester

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom
Organist: Hilde Vervoorn
1

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100:4 (N.B.)
4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 29:5,6 (O.B.)
5 's HEEREN stem ontbloot het woud;
Maar hij, die op God vertrouwt,
Buigt zich veilig, Hem ter eer,
Juichend in Zijn tempel neer.
't Is de HEER, Wiens wenk de stromen,
In hun woede kon betomen;
Die, in macht nooit af te meten,
Eeuwig is ten troon gezeten.
6 Looft den HEER, die wond'ren werkt;
Israël, Zijn volk, versterkt;
Hem, die Jacobs heilig kroost
Zeeg'nen zal met vreed' en troost.
Wetslezing (door Marjan van Velzen)
En God sprak:"Hóór mijn woorden,
Ik ben uw God alleen.
Kies u geen andre goden,
want naast Mij is er géén.
Maak nooit gesneden beelden,
die u vertrouwt, vereert,
Dan doet u iets dat kwaad is
en mijn Woord niet leert.
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Let heel goed op uw woorden,
Misbruik mijn Naam dus niet
want 't vloeken van de mensen
bezorgt Mij veel verdriet.
De zondag is de rustdag,
dan gaat u naar de kerk
om luistrend, zingend, biddend,
te rusten van uw werk.
Uw vader en uw moeder
ontving u uit mijn hand.
Bewijs hen trouw en liefde.
Zorg voor een goede band.
Haat, nijd, geweld en afgunst,
in woord of daad betoond,
zijn gruw'lijk in mijn ogen.
Ik ben waar liefde woont.
Uw lichaam is een tempel,
een tempel van uw God.
En wie die zelf ontheiligt,
let niet op mijn gebod.
Wie neemt wat niet van hem is,
- een dief is 't die dat doet 't geeft niet of 't groot of klein is,
miskent een anders goed.
Vertel de goede zaken.
Maak niemand stiekem zwart,
want liegen en bedriegen
treft Mij diep in mijn hart.
Wees blij met alle dingen.
Verlang niet telkens meer.
3

Gun óók iets aan een ander".
Zo spreekt uw God, de Heer.
Zingen: Weerklank 278:1,2

2 Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Gebed om Gods Geest
Bijbellezing: 1 Samuël 3:1-21 (door Jacco Ruitenburg)
4

31En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van
de HEERE was schaars in die dagen; er kwam geen visioen openbaar.
2
Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag – zijn ogen begonnen
zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien –
3
en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd
werd in de tempel van de HEERE, waar de ark van God was,
4
dat de HEERE Samuel riep. En hij zei: Zie, hier ben ik.
5
Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei: Ik
heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen.
6
Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en zei:
Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn
zoon; ga terug en ga weer liggen.
7
Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan hem
geopenbaard.
8
Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar
Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat
de HEERE de jongen riep.
9
Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat
Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging
Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen.
10
Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere
keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.
11
De HEERE zei tegen Samuel: Zie, Ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het
hoort, de beide oren zullen tuiten.
12
Op die dag zal Ik over Eli alles gestand doen wat Ik tegen zijn huis gesproken
heb, van het begin tot het einde.
13
Want Ik heb hem bekendgemaakt dat Ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal
oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft; want toen zijn zonen
zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken.
14
En daarom heb Ik het huis van Eli gezworen: De ongerechtigheid van het huis van Eli
zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer!
15
Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen; toen deed hij de deuren van het huis van
de HEERE open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen.
16
Toen riep Eli Samuel en zei: Mijn zoon Samuel! Hij zei: Zie, hier ben ik.
17
En hij zei: Wat is het woord dat Hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor
mij verborgen. God mag zó en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord
voor mij verborgen houdt van al de woorden die Hij tot je gesproken heeft!
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Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem
verborgen. En Eli zei: Hij is de HEERE; laat Hij doen wat goed is in Zijn ogen.
19
En Samuel werd groot. De HEERE was met hem en liet niet een van al Zijn woorden
onvervuld.
20
En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot
profeet van de HEERE.
21
En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuel in
Silo door het woord van de HEERE.
Kindermoment
Kinderlied: Weerklank 285:1,3

3 Heer, ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and’re stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
6

Verkondiging
Muzikaal intermezzo bij Psalm en dan voorgedragen: Psalm 99:4,5 (O.B.)
4 Roemt nu onzen God;
Knielt op Zijn gebod,
Voor Zijn voetbank neer;
Heilig is de HEER
Op Zijn hogen troon.
Amrams grote zoon
En zijn broeder waren
Bij zijn priesterscharen.
5 Ook was Samuël,
Op Gods hoog bevel,
Biddend voor Zijn volk,
Als een hemeltolk;
Hij en and'ren meer
Riepen tot den HEER,
Die met gunstig' oren
Hun geroep wou horen.
Bevestiging ouderling-kerkrentmeester Gijs de Joode
Zingen (iedereen staat): Weerklank 447:1 (gewijzigd)
1 Jezus, ga hem voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid hem aan uw hand
naar het vaderland.
Dank- en voorbede
Gedicht (door Rika van Brakel)
Zingen: Weerklank 41:3
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Wegzending en zegen
Na afloop van de dienst is er buiten gelegenheid om de nieuwe ouderlingkerkrentmeester te verwelkomen en om een bakje koffie, thee of fris te drinken
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