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Mededelingen
De bloemengroet van deze zondag gaat naar zr. A. van der Wal-Wubs en
worden weggebracht door zr. R. Nap-de Roos
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Collectebonnen: In verband met de vakantieperiode is er morgenavond geen
verkoop van collectebonnen.
Zondagsschool: De zondagsschool heeft vakantie tot 3 september.
Mededelingen: In de maand augustus zullen er geen wekelijkse mededelingen
verschijnen op de liturgie. U vindt alleen de standaard mededelingen. Heeft u
een mededeling dan kunt u deze laten aflezen door de kerkenraad.
Mededelingen D.V.
Zondag 13 augustus: Volgende week zondag zijn de diensten om 09.30u en
14.30u. Tijdens deze zondag, 13 augustus, is fam. A. Wubs het gastgezin.
Geluid zondag 13 augustus : Ochtenddienst: Koert Davids. Middagdienst:
Willem Wubs

Liturgie morgendienst 6 augustus 2017
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Psalm 84: 1 en 2 O.B.
1 Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên
om 's HEREN voorhof in te treên,
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft!

2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij uw altaren,
bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
geduchte HEER der legerscharen,
welzalig hij, die bij U woont,
gestaag U prijst en eerbied toont.

• Moment van stil gebed , votum en groet
• Psalm 27: 1, 2 N.B.
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
• Gebed om de heilige Geest
• Zingen: Psalm 119: 65 en 66 NB
Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
• Schriftlezing: Mattheus 10: 16 – 33Niet vrezen
16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de
slangen en oprecht als de duiven.
17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan
raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.
18 En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een
getuigenis voor hen en de heidenen.
19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet,
want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet.
20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.
21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader
het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden.
22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal
tot het einde, die zal zalig worden.
23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar,
Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat
de Zoon des mensen gekomen is.
24 De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer.
25 Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf
wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel
te meer Zijn huisgenoten!
26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal
worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.
27 Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat
op de daken.
28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden,
maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten
in de hel.
29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de
aarde vallen buiten uw Vader om.
30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.
31 Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.
32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn
Vader, Die in de hemelen is.

33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor
Mijn Vader, Die in de hemelen is.
• Openbaring 2: 8 – 11
Tweede brief: aan Smyrna
8 En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste,
Die dood is geweest en weer levend is geworden:
9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering
van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge
van de satan.
10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de
gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien
dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint,
zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.
• Zingen: Psalm 138: 4 N.B.
Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
• Preeklezing
• Zingen: Psalm 56: 4 en 5
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard.
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
Niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.

5.
Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Slotzang: Psalm 116: 4, 5 en 6 NB
O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.
O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
•

Zegen

Middagdienst, 16.30 uur, ds. T. van der Wekken
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gezang 308: 1, 2, 3 en 4 (In Christus is noch west noch oost)
1 In Christus is noch west noch oost
2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
in Hem noch zuid noch noord,
met Hem gemeenschap vindt.
één broederschap rust in zijn troost,
De dienst aan Hem is 't gouden koord
één wereld in zijn woord.
dat allen samen bindt.
3 Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

• Moment van stil gebed
• Votum en Groet
• Zingen: Psalm 95: 1 en 3 NB
Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

• Gebed voor het Woord
• Schriftlezing: Handelingen 6: 1 – 7
De verkiezing van zeven diakenen
6 In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de
Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse
dienstbetoon over het hoofd gezien werden.
2 En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet
behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen.
3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed
getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze
noodzakelijke taak zullen aanstellen.
4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.
5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof
en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een
proseliet uit Antiochië.
6 Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de
handen op.
7 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk

toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.
• Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 NB
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat
zonen
van 't zelfde huis als broeders
samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2 Als olie die Aarons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des
Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
• Tekstafkondiging: Handelingen 6: 1
In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de
Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse
dienstbetoon over het hoofd gezien werden.
• Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, uw wonderdaân,
uw roem den volken doen verstaan;
want uwe goedertierenheid.
is tot de heem'len uitgebreid .
uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' uw grootheid zingen.

• Verkondiging met als thema: God en de armen
• Zingen: Gezang 474: 1, 2 en 3 (God roept ons broeder tot de daad)
1 God roept ons, broeders, tot de daad;
2 God roept, en in Hem is de kracht,
zijn werk wacht, treedt dan aan
die onze zwakheid staalt.
en weest gereed om elke weg,
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
die Hij u wijst, te gaan.
en onze vaart bepaalt.
Wij weten dat, wat komen mag,
Dat Hij ons over grenzen heen
toch hij slechts wint die waagt,
laat zien het groot gezicht
en wie zich zelve geven wil
van aller mensen broederschap
door 't donker vlammen draagt.
in 't ene, godlijk licht.

3 God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saa'm
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.
• Dankgebed
• Collecte
• 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.
• Kinderen komen in de dienst
• We belijden ons geloof
• Zingen: ELB 270: 1 en 2 (Ga nu heen en maak het waar)
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
•

Zegen

