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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk

Schriftlezing: Mattheus 4: 12 t/m 22 en Handelingen 14: 
19 t/m 28

Thema: 'Reformatie is bekering!'

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. J. het Lam, Harderwijk

Schriftlezing: Klaagliederen 3: 16 t/m 33

Thema: 'God is trouw'

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: 1 Samuel 11

Het gaat vanmorgen over 'Saul bevrijdt Jabes'

We wensen de kinderen met de leiding – en de kinderen 
die in de dienst blijven – een gezegende morgen toe.

Collecten
1. Diaconie: financiële ondersteuning personen

2. Gemeenteopbouw en evangelisatie

3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

Al onze zieken, genoemd en ongenoemd, thuis of in een 
zorginstelling, alsmede hun families, bidden we van harte 
alle sterkte en Gods troostende nabijheid toe.

Bij de preek

Vanmorgen staan we stil bij de Reformatie. Hierbij enkele 
van de 95 stellingen van Maarten Luther. In de preek hopen
we hier meer zicht op te krijgen.

1. Toen onze Heere en Meester Jezus Christus zei: ‘Doet 
boete’ enz. (Matth. 4:17), wilde Hij dat het hele leven van 
zijn gelovigen een voortdurende boete is. 
2. Dit woord mag niet verstaan worden als betrekking 
hebbend op het sacrament van de boete dat bestaat uit 
biecht en genoegdoening en bediend wordt door het 
priesterlijk ambt.
3. Maar ook wil Hij niet dat het alleen over de innerlijke 
boete gaat: ja, de innerlijke boete is waardeloos en geen 
boete, als zij niet uiterlijk op allerlei wijzen het doden van 
het vlees bewerkt.
4. Daarom blijft de goddelijke straf, zolang de mens afkeer 
heeft van zichzelf en dat is de echte innerlijke boete bestaan
tot aan de overgang uit dit tot het eeuwige leven.
94. Men moet de christenen aansporen om hun Hoofd 
Christus met ijver na te volgen door straffen, dood en hel 
heen.
95. Zo moeten zij er meer op rekenen, dat wij door vele 
verdrukkingen het rijk van God binnengaan (Hand. 14:22) 
dan langs de weg van een lichtvaardig vertrouwen op die 
vrede.

Actie Broodnodig
Volgende week kunt u een pak suiker meenemen.
Alvast hartelijk bedankt.

Agenda
4 november 09.00 uur Moderamen

20.00 uur GGG

18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen

19.30 uur Catechisatie 15+



20.30 uur Belijdenisgroep

6 november 19.30 uur Dankdagdienst

7 november 19.00 uur Gebedsgroep

Gebedssamenkomst

De twee gebedsonderwerpen voor donderdagavond zijn:

Israël: bescherming van het land, dat de Heere de plannen 
van Israëls vijanden zal verijdelen. Dat de tijd spoedig zal 
komen dat alle volken naar Israël zullen optrekken om daar 
het Loofhuttenfeest te vieren. We bidden dat het volk van 
God tot erkentenis van Jezus Christus als hun Messias zal 
komen en dat ze in Hem de ware vrede zullen ontvangen. 
Ook voorbede voor de Messias belijdende Joden.
Het werk van Arjen en Esther den Admirant in Kazan:
Voor hun werk onder de studenten. Het opzetten van 
nieuwe teams voor het verspreiden van het evangelie onder 
jongeren. Voorbede voor Rusland. De aanstaande geboorte 
van hun derde kindje.
Misschien een idee om deze week ook in ons gezins en/of 
persoonlijk gebed deze onderwerpen van voorbede mee te 
nemen.

Dankbare gemeente

Woensdag 6 november hopen we weer Dankdag met elkaar 
te vieren. Een dag waarop van oudsher wordt stil gestaan 
bij wat wij het afgelopen seizoen hebben mogen ontvangen.
Is het een goede oogst geweest? Hebben we zegeningen 
mogen zien op onze arbeid? Voordat er geoogst kan worden
moet er veel werk worden verzet. Maanden van inspanning 
en moeiten. Niet alleen voor de uiteindelijke oogst maar 
ook voor het dagelijks werk is de zegen van de Heer nodig. 
Telkens weer mogen we bidden of God het werk van onze 
handen wil zegenen. Van Hem zijn we afhankelijk. Zo is 
het ook met het werk in de kerk. Als Hervormd Harderwijk 
willen we samen gemeente zijn en samen God dienen en 
prijzen. Maar om de eredienst, pastoraat en het 

gemeentewerk in stand te houden moeten er kosten worden 
gemaakt. Aan u willen wij vragen om via de collectie op 
Dankdag of middels de acceptgiro die u met een brief heb 
ontvangen een gift te geven: de Oogstcollecte. Hiermee 
kunnen we uiting geven aan onze dankbaarheid voor alle 
goede dingen die God in de afgelopen periode aan ons 
gegeven heeft.
Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde 
Gemeente Harderwijk.

Diaconie collecte dankdag/zondag

Mais en bonen staan vrijwel dagelijks op het menu bij veel 
mensen in Burkina Faso. Vooral in tijden van droogte 
ontstaan er geregeld tekorten op de markt. De afgelopen 
jaren is er al veel geïnvesteerd in de teelt van mais en 
bonen, maar niet alle boeren profiteren hier van mee. De 
oogsten en de prijs van de producten schommelt sterk, 
waardoor de boeren in grote onzekerheid leven over hun 
inkomsten. Woord en Daad wil deze boeren ondersteunen, 
zodat ze een stabieler inkomen hebben en meer zekerheid 
over de oogst. Woord en Daad werkt samen met coöperaties
en een lokale fabriek die mais verwerkt. Op die manier 
bouwen we aan een duurzame verandering in de maisketen 
die ook blijft bestaan als het project wordt afgerond.
Dit initiatief kan niet zonder gebed en financiële steun. 
Helpt u mee ?

'Schaap met vijf poten'

Dominee Johan het Lam heeft een boek geschreven over 
zijn persoonlijke ervaringen met een burn-out. Het boek 
met de titel ‘schaap met vijf poten’ is onlangs verschenen 
en verkrijgbaar bij Christelijke boekhandel Sjemen. Het 
geeft in treffende colums aan hoe hij deze moeilijke periode
heeft beleefd en doorstaan en wat voor impact dit had op 
zijn gezin, maar ook in relatie tot zijn functioneren als 
voorganger. Zijn dochters hebben vanuit hun professie als 
huisarts en GZ-psycholoog gereflecteerd op hun vaders 
verhalen en ervaringen. Dominee Het Lam is op vrijdag 8 
november a.s. om 10.30 uur in Sjemen aanwezig om zijn 
boek toe te lichten en te signeren.

Colofon

Voorgangers zondag 10 november 2019

09.30 uur – Ds. J. het Lam, Harderwijk (weerklank)

17.00 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk 
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