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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. H. Wijsbeek-de Jonge en worden weggebracht door zr. A. de Jonge
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Evangelisatie: Volgende week is de 2e collecte bestemd voor de evangelisatie
Zondagsschool: De zondagsschool heeft vakantie tot 3 september.
Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is aanwezig
tussen 18:30u en 19:00u.
Autorijden AZC: In verband met het sluiten van het AZC op 1 oktober zijn we tot
en met 8 augustus elke zondag nog 2 extra auto's nodig om de mensen van AZC
naar de kerk te brengen. Daarom willen we je vragen of je nog een keer (extra)
wilt rijden (buiten de huidige autorijrooster om) om de mensen van het AZC
naar de kerk te brengen. Wanneer je dat wilt, zou je dat dan ons (Bram of Jan
Otto) willen laten weten, dan hoor je zo snel mogelijk voor wanneer we je
ingepland hebben.
Mededelingen D.V.
Zondag 9 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, 9 juli, is fam. M. Eelsing het gastgezin. Tijdens beide
diensten is radio Westerwolde aanwezig voor opnames.
Geluid zondag 9 juli : Ochtenddienst: Hielke de Haan. Middagdienst: Hilco
Westra

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 92: 1, 4 en 5 DNP
1. 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.

4. 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.

5. 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.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 474: 1
1 God roept ons, broeders, tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 119: 21 en 64 NB
De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
is als een lied mij, als een spel van snaren,
dat in den vreemde troostend mij omspeelt.

Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,
omdat ik uw geboden blijf bewaren.
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
• Schriftlezing: Richteren 6: 24-32
24 Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: De HEERE is
vrede! Het is er nog tot op deze dag, in het Ofra van de Abiëzrieten.
25 En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge
stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven
jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde
paal om die erbij staat.
26 Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar op de top van deze vesting, op een
geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het
hout van de gewijde paal, die u om zult hakken.
27 Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HEERE tegen hem
gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om
dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed.
28 Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baäl
was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt. En de tweede jonge stier
was op het nieuw gebouwde altaar geofferd.
29 Toen zeiden zij tegen elkaar: Wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzocht
hadden en navraag hadden gedaan, zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit
gedaan.
30 Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet
sterven, omdat hij het altaar van de Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij
stond, omgehakt.
31 Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: Wilt ú het voor de Baäl
opnemen? Moet ú hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen
worden gedood! Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men
zijn altaar heeft afgebroken.
32 Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubbaäl, en zei: Laat de Baäl het tegen
hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken.

• Johannes 3: 1-3
Het gesprek met Nicodemus
3 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de
Joden.
2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God
gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet
met hem is.
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet
opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
• Zingen: Ps. 42: 3 en 5 OB
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

• Preektekst: Richteren 6: 27 en 28
27 Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HEERE tegen hem
gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om
dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed.
28 Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baäl
was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt. En de tweede jonge stier
was op het nieuw gebouwde altaar geofferd.
• Verkondiging: ‘Gideon, held in de nacht’
• Zingen: Zingende Gezegend 103: 1, 2 en 4 (Wijs: Ps. 118)
Dit is de nacht die vraagt om vreugde
Schreeuwend in doodsnood dwaalt de aarde
zegent elkaar met vrolijkheid!
vol en vervuild door dit heelal;
Laat varen wat voor God niet deugde:
wij die haar in Gods naam bewaarden,
wanhoop en overmoedigheid.
hoogmoedig kwamen wij ten val:
Wereld, ten dode opgeschreven,
onmachtig torenhoog te bouwen,
verleid om meer dan mens te zijn,
de hemel opent wijd een poort,
zendt u een kind, een duif van vrede
niet meer in staat tot vast vertrouwen
zie hoe reeds nu de morgen gloort!
onwillig volk in de woestijn.

Dan zal het dorre hout weer groeien,
heel de woestijn oase zijn,
wijnstok en vijgeboom gaan bloeien,
vloeien zal honing, melk en wijn.
Dan zal dit kind de koning wezen,
de wintervorst te gronde gaan,
zonden en wonden weg, genezen
zijn zon, zijn zomer opgestaan!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 717 (staande)
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
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom, mededelingen
• Zingen Gezang 320
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.

Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

De Heilge 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, votum en groet
• Zingen Psalm 84: 1 en 5
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Een dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever need'rig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den Here God veracht.

• Gebed
• Bijbellezing Mattheus 12: 1 – 13
Aren plukken op de sabbat
12 In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden
honger en begonnen aren te plukken en te eten.
2 Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets wat
niet geoorloofd is te doen op de sabbat.
3 Maar Hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij
die bij hem waren?

4 Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet
mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters?
5 Of hebt u niet gelezen in de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat
ontheiligen in de tempel, en toch onschuldig zijn?
6 Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die meer is dan de tempel.
7 Maar als u geweten had wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan
zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben.
8 Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.
De man met de verschrompelde hand
9 En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge.
10 En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het
ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen.
11 Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op
een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen?
12 Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de
sabbatdagen goed te doen.
13 Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd
hersteld, gezond als de andere.
• Romeinen 14: 1 - 8
Verdraagzaamheid
14 Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te
strijden.
2 De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel.
3 Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet,
moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.
4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen
zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte
hem staande te houden.
5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk.
Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.
6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere
houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt
God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God.
7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.
8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de
Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.
•

Zingen NHK 179 Rust mijn ziel, uw God is Koning

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verandring,
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar het geen hij zien zal,
Wenst terug 't geen hij eens zag.

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Wees te vrede met uw lot;
Zie, hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.
• Tekst: Exodus 20:8
Gedenkt de Sabbatdag, dat u die heiligt
• Preek: Wat een heerlijke dag!
• Zingen Gezang 466
1 Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een englenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

2 En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waatren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

3 Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.
• Dankgebed
• Collecten
• Zingen Psalm 105: 1 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.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen Psalm 48: 6 OB
Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.
•

Zegen

