Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
br. A. Wubs en worden weggebracht door zr. M. Braam-Schutte
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 zomervakantie en zal weer beginnen op
zondag 4 september.
Collectebonnen: Morgenavond zit de penningmeester weer voor u klaar en kunt
u collectebonnen aanschaffen tussen 18.30u en 19.00u.
Mededelingen D.V.
Zondag 10 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden. Tijdens beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens
deze zondag, 10 juli, is fam. N. Davids het gastgezin
Geluid zondag 10 juli: Ochtenddienst: Mark Davids. Middagdienst: Marcel Braam.

Ochtenddienst, ds. R. de Jonge
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gezang 1,1.2.3.4
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

• Votum
• Groet
• We zingen: Psalm 25,1.2.4 (LvdK)
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
•
•
•

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen als regel van Gods verbond: Kolossenzen 3,12-17 (HSV)
We zingen: Gezang 320,1.4

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.
• We lezen: Psalm 27,1-6 (HSV)
• We zingen: Psalm 27,4.7(LvdK)
Zoals Gij eenmaal mijn geroep
verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef
hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn
aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te
zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij
bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U
openbaart!
• We lezen: Lucas 10,38-42(HSV)
• We zingen: Gezang 328,1.2
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.
•
•
•

4 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!

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten
mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede
moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid
schraagt,
wacht op den Heer en houd u
onversaagd.

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.

Tekst voor de verkondiging: Lucas 10,38-42
Verkondiging
We zingen: Gezang 326,1.3.5

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
• GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen
• KOLLEKTE
• We zingen: Psalm 100,1.3(LvdK)
1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
3 Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
•

Zegen

Middagdienst, ds. R. de Jonge
• Welkom en mededelingen
• We zingen: Psalm 98,1.2(LvdK)
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

• Votum
• Groet
• We zingen: Psalm 98,3.4(LvdK)
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
• We lezen: Psalm 100(HSV)
• We zingen: Gezang 303,1.2
1 De ware kerk des Heren,
2 Door God bijeen vergaderd,
in Hem alleen gegrond,
een volk dat Hem behoort,
geschapen Hem ter ere,
als kindren van een Vader;
de bruid van zijn verbond,
een doop, een Geest, een woord.
Zo offert allerwege
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
de kerk U lof en prijs.
Want God, zo staat geschreven,
Een naam is aller zegen,
een brood is aller spijs.
zag naar zijn dienstmaagd om.
•
•
•

We lezen: Jesaja 2,2-5(HSV)
We lezen: Filippenzen 2,1-11(HSV)
We zingen: Gezang 398,1.2.3.4

1 Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
3 En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
• Tekstlezing: Psalm 100,3a
• Verkondiging Gods grote doel met de geschiedenis
• We zingen: Psalm 100,1.2.3.4(LvdK)
1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
en als beminden weidt en voedt."
3 Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn
Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
•
•
•

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen
Collecten
We zingen: Gezang 314,1.2

1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

2 Gezanten gaan door alle landen,
een heilge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden vast aan Jezus' woord.
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.

• BELIJDEN: de Apostolische Geloofsbelijdenis
• We zingen: Gezang 314,3.4
3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:
4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
één Heer en één geloof, één doop,
Eén kudde, één Herder is beloofd.
één Geest is tot ons neergezonden,
De volken buigen zich te gader
en één is aller liefd' en hoop.
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Wij bidden en wij danken saam,
Dat toch de dag des heils verscheen,
wij roemen in één Vadernaam.
dan worden aard' en hemel één!
•

Zegen

