Mededelingen





Bloemengroet: Deze zondag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar
zr. A. van der Wal-Wubs en worden weggebracht door fam. E. Hulzebos.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de
kerk. De tweede collecte is de kerkelijke kassen.
Zondagsschool: De zondagsschool begint weer op 16 augustus.
Ophalen bloemen: Wil degene die in de komende weken aan de beurt is om de
bloemen bij Jolanda vandaan te halen of diegene die aan de beurt is om op
zondag de bloemen weg te brengen, zelf even met iemand ruilen wanneer men
niet kan op de ingeroosterde datum? Bijvoorbeeld in verband met vakantie. Dit
aangezien familie H. Braam van 20 juli t/m 3 augustus op vakantie is en het dus
niet in de gaten houden.

Mededelingen D.V.
 Zondag 26 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten om 11.15u en
14.30u. De ochtenddienst zal geleid worden door br. B. Koerts. In de
middagdienst zal ds. A.J. van der Toorn voorgaan. Deze zondag, 26 juli, is fam.
N. Davids het gastgezin.
Koffiedrinken 26 juli: Volgende week zondag zal de koffie voor u klaar staan om 10:30u.
U bent dus vóór de dienst van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee met elkaar
te drinken.

Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Gez.120:1,2
1 Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnen rijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

2 Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt,
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

• Stil gebed, Votum en Groet
• Gez.120:3,4
3 Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend 't hart, dat openstaat
en Hem als Koning binnenlaat.
De Zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

4 Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree’
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!

• Lezen van de Wet
• Ps.119:8 O.B.
8 Ik zal, o God, bepeinzen uwe wet,
in 't onderzoek van uw bevelen waken;
terwijl mijn ziel op uwe paden let.
In uw gebon zal zich mijn geest vermaken,
en, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,
uw heilig woord vergeten, noch verzaken.
• Gebed
• Schriftlezing:Hand.12:1-19
• Ps.121:1,4
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.
• Verkondiging:Rustig temidden van woelige baren!
• Ps.91:1,2
Heil hem wien God een plaats bereidt
God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.
voor mij altijd het beste.
• Dankgebed
• Kollektes
• Ps.89:7 O.B.
7 Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,
zij wand'len, HEER, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden!
uw goedheid straalt hun toe; uw macht schraagt hen in 't lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.
•

Zegenbede

Middagdienst
• Welkom
• Gez.477:1,2
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

• Stil gebed, Votum en Groet
• Ps.98:3,4 O.B.
3 Doet bij uw harp de psalmen horen,
uw juichstem geev' den HERE dank!
Laat klinken, door uw tempelkoren
trompetten en bazuingeklank!
Dat 's HEREN huis van vreugde druise
voor Isrels groten Opperheer,
de zee met hare volheid bruise,
de ganse wereld geev' Hem eer.
4 Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp'len voor des HEREN oog!
Hij komt, Hij komt, om d' aard te richten,
de wereld in gerechtigheid!
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.
•

Gebed

• Schriftlezing:Matth.13:24-30 en 36-43
• Ps.68:9
God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.
• Verkondiging: Onkruid wieden!
• Ps.76:1,5,6
God wordt geëerd in Israël,
zijn roem, zijn naam is hier in tel.
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid
in deze stad, waar haat en strijd
om zijnentwil zijn afgezworen.
Hij doet zijn roep uit Sion horen.

Als Gij, ten oordeel opgestaan,
het boos geweld hebt weggedaan,
wordt door uw sterke hand bevrijd
wie wachtte in zachtmoedigheid.
Gij hebt de tirannie verdreven
en doet uw volk in voorspoed leven.

Eens komt de tijd dat hoofd voor hoofd
elk die op aarde leeft U looft,
dat zelfs die thans U tegenstreeft
ter ere van uw grootheid beeft.
Gij zult de grimmigen betomen,
ja allen zullen tot U komen.
• Dankgebed
• Kollektes
• Gez.399:1
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

• Geloofsbelijdenis
• Ps.89:1 O.B.
1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
•

Zegenbede

