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Mededelingen
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de 2e
collecte bestemd voor de zending.
Zondagsschool: De zondagsschool heeft vakantie tot 3 september.
Mededelingen: In de maand augustus zullen er geen wekelijkse mededelingen
verschijnen op de liturgie. U vindt alleen de standaard mededelingen. Heeft u
een mededeling dan kunt u deze laten aflezen door de kerkenraad.
Bloemengroet: De bloemengroet van vandaag gaat naar de fam. J. Cannegieter
i.v.m. 45-jarig huwelijk en worden weggebracht door Marcha Braam
Mededelingen D.V.
Zondag 20 augustus: Volgende week zondag zijn de diensten om 09.30u en
14.30u. In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 20 augustus, is fam. J. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 20 augustus: Ochtenddienst: Mathé Hillenga. Middagdienst: Dian
de Jonge

Liturgie ochtenddienst
• Welkom en mededelingen:
• Openingslied: Zingen Gezang 320, 1 en 4
1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
4 De Heil’ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
• Stil gebed en Votum
• Zingen: Psalm 105, 1 en 3 NB
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

• De Wet van God: Exodus 20
• Zingen: Ps. 119: 21 en 64 NB
• Schriftlezing: Richteren 3: 12-30
Ehud
12 Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. Toen
maakte de HEERE Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat
slecht was in de ogen van de HEERE.
13 En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij
versloeg Israël en zij namen de Palmstad in bezit.
14 En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, achttien jaar.

15 Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, en de HEERE deed voor hen een verlosser
opstaan: Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De
Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab.
16 Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte
van een el, en hij gordde het aan onder zijn kleren, aan zijn rechterheup.
17 Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer
zwaarlijvig man.
18 En het gebeurde, toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de
mensen die de schatting gedragen hadden, wegstuurde.
19 Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei: Ik heb
een geheime zaak voor u, koning. Deze zei: Stilte! En allen die om hem heen stonden,
gingen bij hem weg.
20 En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor
zich alleen had. Toen zei Ehud: Ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de
troon.
21 Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak
het in zijn buik,
22 zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet
(hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik) en de darminhoud kwam eruit.
23 Toen ging Ehud naar buiten de galerij op. De deuren van het bovenvertrek sloot hij
achter zich en deed ze op slot.
24 Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren
van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij: Hij doet zeker zijn behoefte in het
koele vertrek.
25 En zij bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het
bovenvertrek niet. Toen namen zij de sleutel en deden open. En zie, hun heer lag dood
op de grond.
26 Maar Ehud ontkwam, terwijl zij wachtten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en
ontkwam naar Sehira.
27 En het gebeurde, toen hij daar aankwam, dat hij op de bazuin blies in het bergland
van Efraïm. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland, en hijzelf ging vóór
hen uit.
28 En hij zei tegen hen: Volg mij, want de HEERE heeft uw vijanden, de Moabieten, in
uw hand gegeven. En zij daalden af, achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen
van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken.
29 En in die tijd versloegen zij de Moabieten, ongeveer tienduizend man, allemaal
welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam.
30 Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd. En het land had
tachtig jaar rust.
•

Zingen: Ps. 118: 1 en 9 NB

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

• Verkondiging
• Zingen: Zingen: Ps. 92: 1, 4 en 5 DNP
Goed is het U te danken,
te prijzen op uw dag,
U, HEER, met diep ontzag
te eren bij mijn klanken.
Goed is het in de morgen
te zingen van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

Mijn rug wilt U weer rechten.
U geeft mij nieuwe moed
om in de strijd die woedt
de vijand te bevechten.
Ik zie wie mij belagen
voorgoed te gronde gaan
en hoor wat zij doorstaan.
Door U zijn ze verslagen.

Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein.
De plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.
• Gebeden en voorbede:
• Inzameling van gaven:
• Zingen: Gez. 304 (staande)
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 Heilge 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.
•

Zegenbede

Liturgie middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 334 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)
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

• Stil gebed
• Votum/ groet
• Zingen: Psalm 113: 1 en 2 OB
1 Gij 's HEREN knechten, looft den HEER;
looft zijnen naam, verbreidt zijn eer;
de naam des HEREN zij geprezen!
zijn roem zij door 't heelal verbreid,
van nu tot in all' eeuwigheid;
men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen.

2 Van waar de zon in 't oosten straalt,
tot waar z' in 't westen nederdaalt,
zij 's HEREN Name lof gegeven.
De HEER is boven 't heidendom;
zijn heerlijkheid, bekend alom,
is boven zon en maan verheven.

• Gebed om de opening van het Woord
• Schriftlezing: Lukas 15: 1 – 7
Het verloren schaap
15 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.
2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man
ontvangt zondaars en eet met hen.
3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:
4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de
negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.
6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees
blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich
bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig
hebben.
• Handelingen 8: 1 – 8
Het Evangelie in Samaria
8 En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging
tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de
landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.
2 En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote
rouw over hem.
3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte
mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis.
4 Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.
5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus.
6 En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij
luisterden en de tekenen zagen die hij deed.
7 Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit;
en veel verlamden en kreupelen werden genezen.
8 En er ontstond grote blijdschap in die stad.
• Zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3 (God is getrouw)
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 Heilge 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.
•
•

Tekstafkondiging: Handelingen 8: 4
Verkondiging met als thema:
Een gezonde gemeente is een gezonden gemeente
• Zingen: ELB 396: 1, 2 en 3 (Grijp toch de kansen)
Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun
smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't
hart!
Refrein: Niets is hier ......
• Dankgebed
• Collecte
• Zingen: Psalm 96: 1 en 3 NB
Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
Geeft aan den Heer, alle geslachten,
•
•

3. Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn
waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op
aard.
Refrein: Niets is hier ......

geeft aan den Here lof en krachten.
Gij volken, roemt zijn grote naam,
komt in zijn heiligdom tezaam,
looft Hem, den Heer der
hemelmachten.

We belijden ons geloof
Zingen: Opwekking 404 (Wij gaan op weg)

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.
Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.
Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)
• Zegen + Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen)
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

