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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
fam. L. Sligter vanwege het 40 jarig huwelijksjubileum en worden weggebracht
door zr. Y. Veldkamp.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Zondagsschool: De zondagsschool heeft vakantie tot 3 september.
Mededelingen D.V.
Vrijdag 21 juli: Komende vrijdag zal de huwelijksbevestiging van Bastian
Geertsema en Doreen Hillenga plaatsvinden. De dienst begint om 19.00u en zal
geleid worden door ds. S.P. Roosendaal.
Zondag 23 juli: Volgende week zondag zijn de diensten op de gewone tijden
(09.30u en 14.30u). Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. Tijdens deze zondag, 23 juli, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 23 juli : Ochtenddienst: Jeroen Westra. Middagdienst: Marcel
Braam

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 149: 2 en 3 NB
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 429: 1 en 3
1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit 1 Timotheüs 6: 1-19
De plichten van dienstknechten
6 Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard
achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden.
2 En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders
zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, en mede
deelhebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan.
De dwaalleraars en de hebzucht
3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van
onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht,
4 dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en
woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige
verdachtmakingen,
5 voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd
zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u
af van dit soort mensen.

6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van
tevredenheid.
7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit
kunnen wegdragen.
8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.
9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en
schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn
sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
De strijd van het geloof
11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.
12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook
geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
13 Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder
Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft,
14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze
Heere Jezus Christus.
15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal
die op Zijn tijd laten zien,
16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem
heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht.
Amen.
De plichten van de rijken
17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun
hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende
God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;
18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om
samen te delen.
19 Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst,
opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.
• Zingen: Ps. 77: 5 DNP
5. Heilig is uw weg, verheven.
Welke afgod zou niet beven?
God, wie is als U zo groot?
U alleen redt van de dood.
In uw macht en uw genade
doet U wonderlijke daden.
Dat bewees U wereldwijd
toen uw arm ons heeft bevrijd.

• Schriftlezing: Richteren 7: 9-25
9 En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar
het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.
10 Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af
naar het kamp,
11 en dan zult u horen, waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het
kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de
strijdmacht die zich in het kamp bevond.
12 En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als
sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zand korrels die zich aan
de oever van de zee bevinden.
13 Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom
aan het vertellen was. Hij zei: Zie, ik heb een droom gehad, en zie, een geroosterd
gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg
ertegenaan, zodat die omviel, en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent.
14 En zijn metgezel antwoordde en zei: Dat is niets anders dan het zwaard van Gideon,
de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand
gegeven.
15 En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord,
dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta
op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven.
16 Toen verdeelde hij de driehonderd man in drie groepen en gaf iedereen een bazuin
en lege kruiken in de hand, met fakkels binnenin de kruiken.
17 En hij zei tegen hen: Kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het
kamp ben gekomen, dan moet het zó zijn dat u doet zoals ik doe.
18 Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin
blazen, rondom heel het kamp, en zeggen: Voor de HEERE en voor Gideon!
19 Zo kwam Gideon met de honderd mannen die bij hem waren, bij de rand van het
kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwake, net nadat zij de wacht weer
hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun
hand waren, in stukken.
20 Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand
hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En
zij riepen: Het zwaard van de HEERE en van Gideon!
21 En zij stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de
loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg.
22 Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de
een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Beth-Sitta in de
richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven Tabbath.
23 Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen: uit Naftali, uit Aser en uit heel
Manasse. En zij joegen Midian achterna.

24 Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: Daal af,
Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Beth-Bara en de
Jordaan. Zo werden alle mannen van Efraïm bijeengeroepen en zij ontnamen hun de
doorwaadbare plaatsen tot aan Beth-Bara en de Jordaan.
25 Vervolgens namen zij twee vorsten van Midian gevangen: Oreb en Zeëb. Zij doodden
Oreb op de rots Oreb, en Zeëb doodden zij in de Perskuip van Zeëb. En zij achtervolgden
Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeëb over de Jordaan bij Gideon.
• Zingen: Ps. 35: 1 en 10 NB
Twist, Here, met mijn twisters, strijd
tot Gij uw dienaar hebt bevrijd.
Grijp schild en zwaard, ja snel te wapen
en sla de wolven, red uw schapen.
Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil,
Ik heb voor u mijn leven veilmaak toch te schande wie mij jaagt
ten dode toe en mij belaagt.

Laat vrolijk zingen, maak verblijd
wie lust heeft in gerechtigheid.
Zij overal de Heer aanbeden,
want Hij geeft zijn dienaren vrede!
Dan zal ik tot uw lof en prijs
bezingen op een nieuwe wijs
uw recht dat ik op aarde zag,
uw heil, de ganse lieve dag!

• Preektekst: Richteren 7: 9
• Verkondiging: ‘Gideon, een strijdloze held’
• Zingen: Opwekking 760
U hoort mij als ik bid,
U trapt de vijand plat
verdrijft mijn duisternis.
onder mijn voeten, God.
Al vliegt de nacht mij aan,
Al valt de strijd mij zwaar,
het daglicht breekt zich baan.
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?
-RefreinIk weet wie voor mij uit gaat
en standhoudt achter mij:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
U bent een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
Mijn kracht is in uw naam,
de naam die redden kan.
O God, die mij bevrijdt,
U overwint altijd!

Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?
-Refrein-

Geen wapen van de vijand houdt stand.
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat U belooft; -2xU bent trouw, Heer. Gos
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.
-Refrein 2xGod van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 149: 5 NB (staande)
Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's Heren welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's Heren naam.
•

Zegen

Liturgie middagdienst
• Mededelingen
• Zingen Ps. 138: 1 en 3 ob
1 'k zal met mijn ganse hart uw eer
Vermelden, HEER,
u dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de go=on,
op hogen toon,
met psalmen prijzen;
ik zal mij buigen, op uw eis,
naar uw paleis,
het hof der hoven,
en, om uw gunst en waarheid sam,
uw groten naam
Eerbiedig loven.

3 Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd,
van 's HEREN wegen;
want groot is 's HEREN heerlijkheid,
zijn Majesteit
Ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need'rig knielen;
maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd'len waan
Der trotse zielen.

• Stil gebed (staande)
• Votum en groet
• Zingen Opwekking 717
Stil, mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len,
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen
Stil, mijn ziel wees stil
En dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil
En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen
Ik rust in U alleen, in U alleen
• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Zingen Ps. 27:5 en 6 nb
Laat mij toch nimmermeer uw toorn
Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
verwekken,
maak nu de paden effen voor mijn voet.
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. Als mij benauwt een drieste leugenrede,
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, leer mij de woorden die ik zeggen moet.
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!
als zij mij kwellen met een vals bewijs.
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:
Gij zijt de helper die mij niet verlaat,
wees Gij de helper die mij niet verraadt.
als vader en als moeder van mij gaat.
• Schriftlezing(en)
• Gen. 1: 16-28
26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten
zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel
de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de
aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht
en over al de dieren die over de aarde kruipen!
• Gen. 2: 18-25
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor
hem maken als iemand tegenover hem.
19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de
lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk
levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van
het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij
nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij
bracht haar bij Adam.
23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.
24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw
hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.
• Efez. 6: 17-24
De oude en de nieuwe mens
17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere
heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken,
18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de
onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.
19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om
alle onreinheid begerig te bedrijven.
20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen,
21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de
waarheid in Jezus is,
22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te
gronde gaat door de misleidende begeerten,
23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
• Zingen Ps. 73: 1 en 14 ob
Ja waarlijk, God is Isrel goed,
Voor hen, die rein zijn van gemoed;
Hoe donker ooit Gods weg moog'
wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,
Mijn voeten waren in mijn leed,
Schier uitgeweken, en mijn tren
Van 't spoor der godsvrucht afgeglen.
•

Verkondiging

Wie ver van U de weelde zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt.
Gij roeit hen uit, die afhoereren
En U den trotsen nek toekeren.
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God;
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
• Den HEER, Wiens werk ik
roemen zal.

• Zingen Lied 479: 1 en 4
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

• Gebed
• Collecten
• Zingen Ps. 139: 1, 2 en 8 nb
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
• Geloofsbelijdenis (staande)
• Zingen ZG 97: 1,2 en 3
Bezingt Gods lof als nooit tevoren,
gij die naar zijn barmhartigheid
in Christus wederom geboren
ten leven uitverkoren zijt die hoop steekt onze vreugde aan:
de Heer is waarlijk opgestaan!

Gij zult de erfenis verkrijgen
die in de hemel wordt bewaard als God verbreekt het grote zwijgen,
wordt eindelijk geopenbaard
wat onaantastbaar weggelegd
ons door God zelf is toegezegd.

Weest blij, weest blij, o gij bedroefden,
hoe vaak gij ook wanhopig vocht,
gij zijt als goud dat vuur beproefde niemand wordt tevergeefs verzocht!
Niet lang, nog maar een korte tijd,
dan komt zijn dag in heerlijkheid.

