Woensdag 3 november 2021, 10:00 - stud. J.M. Evers - Groep B
Tekst: Deuteronomium 8: 18
Maar gij zult gedenken den HEERE, uw God, dat Hij het is, die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen;
opdat Hij Zijn verbond bevestige, dat Hij aan uw vaderen gezworen heeft, gelijk het te dezen dage is.
Thema: Een dringende oproep om de Heere te gedenken
1. Als de Bron van tijdelijke weldaden;
2. Als de Bron van eeuwige weldaden.
Liturgie:
Psalm 50: 5, 6
NGB Artikel 13
Lezen: Deuteronomium 8: 1 – 20
Psalm 104: 7, 14
Psalm 103: 1, 7
(drie collecten voor de kerk, extra collectie voor de voedselbank)
Psalm 145: 1, 3

Woensdag 3 november 2021, 16:30 - ds W. Harinck - Groep A
Tekst: Genesis 8: 20 – 22
20 En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein
gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar.
21 En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den
aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos
van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en
dag en nacht, niet ophouden.
Thema: Het altaar dat Noach bouwde
1) een altaar van dankbaarheid,
2) een altaar van verzoening,
3) een altaar van vertrouwen.
Liturgie:
Psalm 147: 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 2: 7
Lezen: Genesis 8: 13 – 22
Psalm 93: 1, 4
Psalm 51: 9, 10
Psalm 150: 2
(drie collecten voor de kerk, extra collectie voor de voedselbank)

Woensdag 3 november 2021, 19:30 - Leesdienst - Ieder die eerder verhinderd was
Tekst: Lukas 17:17
En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen?
Thema: Christus’ vraag naar ware dankbaarheid
1. Deze dankbaarheid mocht verwacht worden vanwege het wonder van de genezing;
2. Deze dankbaarheid wordt door het merendeel van de gereinigden vergeten;
3. Deze dankbaarheid wordt door een vreemdeling bewezen.
Liturgie:
Psalm 145 : 3
Psalm 2 : 7
Lezen: Lukas 17 : 1 t/m 19
Psalm 65 : 6 en 8
Psalm 147 : 6
Psalm 116 : 7 en 10

(drie collecten voor de kerk, extra collectie voor de voedselbank)

Leestip:
• Psalm 145
• Filippenzen 2 : 12-18
Citaat:
‘Wat geneest de Heere Jezus? Kwalen die niemand kon genezen, verdwenen op Zijn aanraking. Dat doet
Hij nu nog. Zijn mededogen, kracht en gewilligheid zijn hetzelfde. Als het is tot heerlijkheid van God en
voor uw bestwil, kan Jezus uw ziekte bestraffen en u de gezondheid hergeven.
Jezus is de grote Heelmeester van al onze geestelijke kwalen. Hij neemt graag de zorg op Zich voor de
ziel die ziek is van de zonde. Nooit is er ook maar één mens verloren gegaan die zich naar Zijn kruis
begaf. Ga maar, o mijn ziel, met uw geestelijke kwaal!‘ (Octavius Winslow)
Gespreksvragen:
1. De dominee spreekt over de melaatsheid van de zonde. Ziet u die in uw eigen leven? Wat doet u
daarmee? Kent u de vraag om ontferming?
2. Is het niet vreemd hoe de Heere Jezus reageert op de vraag van de tien melaatse mannen (vers 14)?
Wat moeten zij gaan doen?
3. Wat heeft u met de zegeningen van het afgelopen jaar gedaan?
4. Hoe ziet u de verhouding tussen wondergeloof en dankbaarheid?
5. In vers 19 spreekt de Heere Jezus over het geloof van de gereinigde man. Waaruit blijkt dan zijn
geloof? Wat is geloof?
6. De melaatse mannen zoeken redding bij de Heere Jezus op een ‘gerucht’ over Hem. Wij horen niet
alleen een gerucht, maar lezen over Hem in het Woord. Wat doet u daarmee?
7. De tien mannen gaan op het bevel van de Heere naar de priester. Ze gaan op weg, omdat ze zich
vastklemmen aan Zijn woord. Wat kunt u daarvan leren?
Voor de kinderen:
1. Zoek eens een plaatje op van een man die melaats is.
De dominee spreekt over de melaatsheid van onze zonde. Kun je dat ook zien?
2. De discipelen vragen aan de Heere Jezus: ‘Leer ons bidden’. Moeten wij niet aan Hem vragen: ‘Leer
ons danken’?
3. Noem eens drie dingen waarvoor je de Heere op deze dankdag mag danken?

De gelezen preek is van ds J.. Driessen

