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Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als welkom van de gemeente,
naar fam. A. Doornbos (Zuidwending 99) en worden weggebracht door zr. T.
Braam.
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.
Zang en muziekavond: Op 15 september wordt er een zang en muziekavond
georganiseerd. Lijkt het u of jou leuk om op die avond iets te laten horen laat dit
dan weten aan Dennis Westra. Het programma zal een uur duren, wees er dus
snel bij.
Mededelingen D.V.
Zondag 30 juli: Volgende week zondag zijn de diensten om 09.30u en 14.30u
Tijdens beide diensten hoopt br. B. Koerts voor te gaan. Tijdens deze zondag, 30
juli, is fam. A. Wubs het gastgezin.
Geluid zondag 30 juli : Ochtenddienst: Harm Meijer. Middagdienst: Joël
Langeler

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 103: 7 en 9
7 Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest.
Hij weet, wat van zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.
9 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen:
zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden
noch van zijn wet afkerig d' oren wenden,
maar die naar eis van Gods verbond betracht.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 446: 1, 3 en 7
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Exodus 20
• Zingen: Ps. 81: 9, 10 en 11 NB
Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

Maar mijn eigen volk
was Mij niet ter wille.
Hoogmoed was hun tolk
en Ik liet hen gaan
in hun eigen waan
om hun trots te stillen.

Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan;
niemand houdt u tegen.
• Schriftlezing: Richteren 8: 4-9, 16-23, 27-28 en 33-35
4 Toen Gideon bij de Jordaan gekomen was, stak hij over, samen met de driehonderd
mannen die bij hem waren. En hoewel moe, bleven zij achtervolgen.
5 En hij zei tegen de mensen van Sukkoth: Geef toch enkele ronde broden aan het volk
dat mijn voetstappen volgt, want zij zijn moe, en ik achtervolg Zebah en Zalmuna, de
koningen van Midian.
6 Maar de vorsten van Sukkoth zeiden: Hebt u Zebah en Zalmuna dan al in handen, dat
wij uw leger brood zouden geven?
7 Toen zei Gideon: Daarom zal ik, wanneer de HEERE Zebah en Zalmuna in mijn hand
geeft, uw lichamen dorsen met woestijndorens en met distels.
8 En vandaar trok hij op naar Pnuël en sprak tot hen op dezelfde manier. Maar de
mensen van Pnuël antwoordden hem, zoals de mensen van Sukkoth geantwoord
hadden.
9 Daarom zei hij ook tegen de mensen van Pnuël: Als ik in vrede terugkom, zal ik deze
toren afbreken.
16 En hij nam de oudsten van die stad en ook woestijndorens en distels, en daarmee liet
hij het de mensen van Sukkoth weten.
17 En de toren van Pnuël brak hij af en hij doodde de mensen van de stad.
18 Daarna zei hij tegen Zebah en Zalmuna: Wat waren het voor mannen die u op de
Tabor doodde? En zij zeiden: Zij waren zoals u, één in gestalte, als koningszonen.
19 Toen zei hij: Het waren mijn broers, zonen van mijn moeder. Zo waar de HEERE leeft,
als u hen had laten leven, zou ik u niet doden!
20 En hij zei tegen Jether, zijn eerstgeborene: Sta op, dood hen! Maar de jongen trok
zijn zwaard niet, omdat hij bang was. Hij was immers nog maar een jongen.
21 Toen zeiden Zebah en Zalmuna: Staat u zelf op en steek ons dood, want zoals de man
is, zo is zijn kracht. Daarom stond Gideon op, doodde Zebah en Zalmuna, en nam de
maantjes die om de halzen van hun kamelen hingen.
Gideon wil niet over Israël heersen
22 Toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon: Heers over ons, u zowel als uw
zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost.
23 Maar Gideon zei tegen hen: Ík zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over
u heersen: de HEERE zal over u heersen.

27 Gideon maakte daar een efod van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En heel Israël
ging er als in hoererij achteraan, zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik
werd.
28 Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten, en zij hieven hun hoofd niet meer op.
En het land had rust in de dagen van Gideon, veertig jaar lang.
33 Maar het gebeurde, toen Gideon gestorven was, dat de Israëlieten zich afkeerden en
als in hoererij achter de Baäls aan gingen. En zij maakten voor zich Baäl-Berith tot een
god.
34 En de Israëlieten dachten niet meer aan de HEERE, hun God, Die hen gered had uit
de hand van al hun vijanden van rondom.
35 En zij bewezen het huis van Jerubbaäl – dat is Gideon – geen goedertierenheid voor
al het goede dat hij voor Israël had gedaan.
• Zingen: Ps. 45: 1 en 2 DNP
1. Met dit gedicht wil ik de koning loven.
De goede woorden borrelen naar boven
vanuit mijn hart; mijn tong is als een pen
waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken
is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt,
vandaar dat God zijn zegen op u legt.
2. Pak zwaard en boog, trek onbevreesd ten strijde;
kom stralend naar de overwinning rijden!
Terwijl u strijdt voor waarheid, trouw en recht
doorboort uw pijl elk volk dat u bevecht.
Wij mogen iets van God in u ervaren:
onwankelbaar doorstaat uw troon de jaren
terwijl u eerlijk over ons regeert,
het goede liefhebt en het kwade weert.
• Preektekst: Richteren 8: 23
23 Maar Gideon zei tegen hen: Ík zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u
heersen: de HEERE zal over u heersen.
•
•

Verkondiging: ‘De overmoedige held en de zachtmoedige Koning’
Zingen: Opwekking 370: en Ps. 97: 1 NB

Een vaste Burcht is onze God,
een toevlucht voor de zijnen.
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen.
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan.
Hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen.

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat wel ras verloren.
Ons staat de sterke Held terzij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam zo weet,
dat Hij de Christus heet.
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar op de troon.
De zege is ons beschoren.

Gods woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij die ons geleidt
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren 't graf.
Neem goed en bloed ons af.
Het brengt u geen gewin,
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!
Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Gez. 423: 2 en 4 (staande)
2 Licht Gij ons met uw stralen,
o, licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik’len op ons spoor!
•

Zegen

4 Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en 's werelds boos geweld!

Liturgie middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen Opwekking 464
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen LdK 328: 1, 2 en 3
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Jesaja 49: 1-12
Het Licht voor de heidenen
49 Luister naar Mij, kustlanden,
sla er acht op, volken van ver!
De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af,
van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd.
2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard,
in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen.
Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl,
Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.
3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht,
Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.
4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid,
nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt.
Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE,
en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.
5 En nu zegt de HEERE,
Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd
om Jakob tot Hem terug te brengen
– maar Israël zal zich niet laten verzamelen.
Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE,
en Mijn God zal Mijn kracht zijn.
6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
7 Zo zegt de HEERE,
de Verlosser van Israël, zijn Heilige,
tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft,
tegen de Knecht van heersers:
Koningen zullen het zien en opstaan,

vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen,
omwille van de HEERE, Die getrouw is,
de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.
8 Zo zegt de HEERE:
In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord,
en op de dag van het heil heb Ik U geholpen.
Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk,
om de aarde weer op te richten,
om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen,
9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!,
tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn!
Op de wegen zullen zij weiden,
op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.
10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden,
hitte en zon zullen hen niet steken,
want hun Ontfermer zal hen leiden,
Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.
11 Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken,
Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.
12 Zie, sommigen zullen van ver komen:
zie, anderen uit het noorden en uit het westen,
en weer anderen uit het land Sinim.
• Zingen Ps 102: 7, 8 en 10
Slaan w' op Sions puin de ogen,
o, hoe is ons hart bewogen,
hunkert het naar het herstel
op uw goddelijk bevel,
opdat alle volken spreken;
"God is niet van hen geweken,
God heeft Sion doen herbouwen,
doet zijn glorie haar aanschouwen".

Ja, God wendt zich tot het klagen
van wie Hem om bijstand vragen,
heeft hun bidden niet veracht.
Zegt het aan het nageslacht.
Laat het worden opgeschreven,
zodat zij, die later leven,
lezen van zijn gunstbewijzen
en de eeuwen door Hem prijzen.

10
Ja, de Heer komt ter bevrijding,
opdat Sion blij de tijding
van zijn grote daden meldt
en Jeruzalem vertelt,

hoe verlosten huiswaarts keren
roemend in de naam des Heren.
Alle volken, alle rijken
brengen Hem hun huldeblijken.

•

Verkondiging

• Zingen LdK 409: 1, 3 en 5
1 Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3 Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

5 Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al't goede
nu en in eeuwigheid.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied
• Geloofsbelijdenis
• Zingen LdK 444: 1, 2 en 3
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
•

Zegen

