Morgendienst: 09.30 uur
St. N.C. Smits
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Jan van der Laan

Middagdienst: 14.30 uur
St. N.C. Smits
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Marcel Braam

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
M. Leeuwis-Lutter en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij
de uitgang zal er daarom de collecte voor onderhoud van onze gebouwen
plaatsvinden.
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.
Zondagsschool: De zondagsschool heeft zomervakantie en zal weer beginnen op
zondag 4 september.
Boxen oppasdienst: Binnenkort zullen de boxen bij de oppasdienst vervangen
worden. De huidige boxen zijn dan overbodig. Mocht u destijds een box in
bruikleen gegeven hebben en deze terug willen of weet u een bestemming voor
de overige box(en), dan kunt u dit tot 30 juli doorgeven aan Geeke(0622748542), Annie(06-12907609) of Jantine(06-27230298).
Wekelijkse mededelingen: In verband met de vakantie zullen er tot en met
zondag 7 augustus alleen standaard mededelingen geplaatst worden. Andere
mededelingen kunt u doorgeven aan de kerkenraad, deze worden dan
afgelezen.
Mededelingen D.V.
Zondag 7 augustus: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden. In beide dienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens
de morgendienst zal Joagim Meijer het teken van de Heilige Doop ontvangen.
Tijdens deze zondag, 7 augustus, is fam. A. Wubs het gastgezin
Geluid zondag 7 augustus: Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst:
Geanne Haaijer

Ochtenddienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Psalm 24: 4 en 5 NB
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held ? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht ?
Het hoofd van 's hemels legermacht !
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Zingen: Gezang 9: 9 en 10 LvdK
De Here God regeert.
Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen.
Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil
zal in de nacht verdwijnen.

10 Des Heren woord beslist
der volken oude twist.
De laatsten worden eersten.
Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer.
Zijn vredevorst zal heersen.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Psalm 119:1 NB
Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
• Schriftlezing: 1 Samuël 13:1-15
Inval van de Filistijnen
13Saul was een jaar aan de regering geweest, en hij regeerde voor het tweede jaar over
Israël.
2Toen koos Saul drieduizend man uit Israël voor zich uit. Tweeduizend mannen waren
bij Saul in Michmas en in het bergland van Bethel, en duizend waren er bij Jonathan in
Gibea in Benjamin. De rest van het volk liet hij gaan, ieder naar zijn tent.
3Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Geba lag, en de Filistijnen
hoorden dat. Daarom liet Saul in het hele land op de bazuin blazen, met de boodschap:
Laat de Hebreeën het horen!

4Toen hoorde heel Israël: Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen, en ook is
Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Vervolgens werd het volk
samengeroepen om achter Saul aan naar Gilgal te gaan.
5De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël, dertigduizend wagens en
zesduizend ruiters, en volk zo talrijk als de zand korrels die zich aan de oever van de zee
bevinden. Zij trokken op en sloegen hun kamp op in Michmas, ten oosten van BethAven.
6Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren – want het volk was in het
nauw gedreven – verborg het volk zich in de grotten, in de rotsspleten, tussen de
rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten.
7Ook staken Hebreeën de Jordaan over naar het land van Gad en Gilead. Maar Saul
bleef zelf nog in Gilgal, en al het volk kwam bevend achter hem aan.
Saul brengt een offer
8En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel
echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij hem vandaan.
9Toen zei Saul: Breng een brandoffer bij mij, en dankoffers; en hij offerde het
brandoffer.
10En het gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat, zie,
Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen.
11En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dat het volk zich
begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet op de vastgestelde tijd kwam, en
de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, 12zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op
mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de HEERE gunstig te
stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen.
13Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de
HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE
uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, 14maar nu zal uw
koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich
uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk,
omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had.
15Toen stond Samuel op en ging van Gilgal naar Gibea in Benjamin. Saul telde het volk
dat zich bij hem bevond: ongeveer zeshonderd man.
• Zingen: Psalm 89: 1 en 2 NB
1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond,
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.
• Verkondiging: Ons hart en Gods hart (vers 14)
• Zingen: Psalm 130: 3 en 4 OB
3 Ik blijf den HEER verwachten;
4 Hoopt op den HEER, gij vromen;
mijn ziel wacht ongestoord;
is Israël in nood,
ik hoop, in al mijn klachten,
er zal verlossing komen;
op zijn onfeilbaar woord;
zijn goedheid is zeer groot.
mijn ziel, vol angst en zorgen,
Hij maakt, op hun gebeden,
gans Israël eens vrij
wacht sterker op den HEER,
dan wachters op den morgen;
Van ongerechtigheden;
zo doe Hij ook aan mij.
den morgen, ach, wanneer?
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderlied: Ben je groot of ben je klein
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent;
hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou.
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
•

Zegenbede

Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Psalm 42: 1 en 3 OB
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

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.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Zingen: Psalm 65:1 NB
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: 2 Timotheüs 1:1-14
1Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte
van het leven dat in Christus Jezus is, 2aan Timotheüs, mijn geliefde zoon: genade,
barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere.
Opwekking tot standvastigheid
3Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik
zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag.
4Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap
vervuld te worden.
5Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in
uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in
u woont.
6Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van
mijn handen, aan te wakkeren.
7Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en
liefde en bezonnenheid.
8Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn
gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht
van God.

9Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig
onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven
is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, 10maar nu is geopenbaard door de
verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en
het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,
11waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen.
12Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik
geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem
weggelegd, te bewaren tot die dag.
13Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in
geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.
14Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd
is.
• Zingen: Psalm 60: 2, 3 en 4 NB
De les was hard, die Gij ons gaaft,
met zware wijn hebt G' ons gelaafd.
Maar nu hebt Gij uw trouwe knecht
gehard voor het verwacht gevecht.
Hem die aldus ten strijde vaart,
zal, onder uw banier geschaard,
de overwinning zijn beschoren.
O God, wil ons gebed verhoren!

Maar wat? Mijn God heeft reeds gehoord.
In 't heiligdom weerklonk zijn woord.
Ik juich, ik zal de vijand slaan
aan beide oevers der Jordaan.
Dan, mij erkennend als hun heer,
werpt zich het Noorden voor mij neer
en 't Zuiden hoort naar mijn bevelen.
Heel 't land zal 'k meten verdelen.

Wie voert mij met een vaste hand
tot in het hart van 's vijands land?
O God, die ons verstoten had,
trek met ons uit, wijs ons het pad,
want mensenhulp is ijdelheid.
Nu God ons bijstaat in de strijd
is elke heldendaad te wagen.
De vijand wordt door Hem verslagen.

• Verkondiging: Timotheüs, verzetsheld door Gods gave (vers 7-8a)
• Zingen: Gezang 392: 4 en 5 LvdK
4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Psalm 144:1 en 7 OB
1 Gezegend zij de HEER, die t' allen tijde
mijn rotssteen is, mijn handen leert ten
strijde,
en tot den krijg mijn vingers toebereidt;
mijn hoge burcht, mijn goedertierenheid;
die mij bevrijdt; mijn schild, op Wiens
vermogen
Ik vast vertrouw; Wiens arm mij wil
verhogen;
die heerschappij en roem en sterkte geeft,
en die mijn volk mij onderworpen heeft.

7 Welzalig is het volk, dat, dus gezegend,
dit heug'lijk lot door 's Hemels gunst
bejegent;
welzalig is het volk, dat bij 't genot
Van overvloed, den HEER heeft tot zijn
God.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Gezang 255: 1, 2, 3 en 4 LvdK
1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drieeen’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeen’ge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3 Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

•

Zegenbede

