Morgendienst: 09.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal (doopdienst)
Gastgezin fam. A. Wubs
Geluid: Dian de Jonge

Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. A. Wubs
Geluid: Geanne Haaijer

Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
de doopouders en wordt weggebracht door Trijnie 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 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 14 augustus: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden. Tijdens de morgendienst hoopt ds. S.P. Roosendaal de dienst te
leiden. In de middagdienst hoopt ds. M. Bergsma voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 14 augustus, is fam. H. Braam het gastgezin
Geluid zondag 14 augustus: Ochtenddienst: Harm Meijer. Middagdienst: Hielke
de Haan

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 89: 1 en 2 DNP
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
"Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt;
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren',
Aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen:
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen,
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen."
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
•
•

Onderwijs over de doop
Zingen: Gez. 334: 1, 2 en 5

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

1 Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind’ren tot Mij komen.

2 Laat dit woord dan allermeest
helder klinken in onz' oren:
wie door water en door Geest
niet als kind werd nieuwgeboren
wordt door U niet aangenomen,
kan in 't rijk van God niet komen.

5 Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.
• Vragen aan de doopouders Tammo en Gerlies Meijer
• Alle kinderen in de kerk mogen naar voren komen
• Doop van Joagim Meijer
• Zingen: Ps. 105: 5 OB
God zal zijn waarheid nimmer krenken.
maar eeuwig zijn verbond gedenken
zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
• Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest
• Zingen: Opwekking 642
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: Ontmoet mij hier.

• De kinderen kunnen naar de oppas gebracht worden
• Schriftlezing: Genesis 32: 3-24a
3En Jakob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Ezau, naar het land Seïr, het
gebied van Edom.
4Hij gebood hun: Dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Ezau: Dit zegt uw dienaar
Jakob: Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe
opgehouden.
5Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen, en ik heb iemand gestuurd om dit
aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind.
6De boden kwamen terug bij Jakob en zeiden: Wij zijn bij uw broer, bij Ezau,
aangekomen, en nu komt hij u tegemoet, met vierhonderd man bij zich.
7Toen werd Jakob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij
hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen, 8want hij zei: Als
Ezau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp
ontkomen.
9Verder zei Jakob: God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Izak, HEERE, Die
tegen mij gezegd hebt: Keer terug naar uw land en uw familiekring, en Ik zal u weldoen
– 10ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die U
Uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier
overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid!
11Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Ezau; want ik ben bevreesd
voor hem; anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen
neerslaan!
12U hebt immers gezegd: Ik zal u zéker weldoen en Ik zal uw nageslacht maken als het
zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden!
13Hij overnachtte daar die nacht; en hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was
als geschenk voor zijn broer Ezau:
14tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen,
15dertig zogende kamelen met hun veulens, veertig koeien en tien stieren, twintig
ezelinnen en tien ezels.
16Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart; en hij zei tegen
zijn dienaren: Steek de beek over, voor mij uit, en houd afstand tussen de kudden.
17En hij gebood de eerste: Als mijn broer Ezau u tegenkomt en u vraagt: Van wie bent
u? En waar gaat u heen? En van wie is deze kudde die u voor u uit drijft?
18dan moet u zeggen: Dat is een geschenk van uw dienaar Jakob, gestuurd aan mijn
heer Ezau; zie, hijzelf komt ook achter ons aan!
19En hij gebood ook de tweede, de derde en allen die achter de kudden liepen: U moet
op dezelfde manier tot Ezau spreken zodra u hem aantreft.

20En u moet ook zeggen: Zie, uw dienaar Jakob komt achter ons aan! Want hij zei: Ik zal
hem gunstig stemmen met dit geschenk, dat vóór mij uit gaat; daarna zal ik hem onder
ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn.
21Zo stak het geschenk de beek over, voor hem uit; hijzelf echter overnachtte die nacht
in het kamp.
22Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf
kinderen, en stak de doorwaadbare plaats van de Jabbok over.
23Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken.
24Maar Jakob bleef alleen achter,
• Zingen: Ps. 71: 4 en 9
Sinds mij mijn moeder had ontvangen
en vormde in haar schoot,
waart Gij mijn hulp in nood.
U Heer, U loven mijn gezangen;
verlosser van mijn leven,
uw naam zij hoog verheven.

Ik roem de grootheid van uw daden,
ik meld aan iedereen
uw recht, uw recht alleen.
Gij weest mij reeds als kind uw paden;
nog prijs ik U, ik zegen,
o Heer, uw wond're wegen.

• Verkondiging: ‘Alles wat je hebt door het water laten gaan’
• Zingen: Ps. 66: 3 en 4 OB
God baande door de woeste baren
Looft, looft den HEER der legerscharen,
En brede stromen ons een pad;
O volken, heft een lofzang aan;
Daar rees Zijn lof op stem en snaren,
Hij wil ons in het leven sparen,
Nadat Hij ons beveiligd had.
Ons hoeden op de steilste paân,
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren;
Voor wank'len onzen voet bevrijden.
Zijn oog bewaakt het heidendom;
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,
Hij zal d' afvalligen vernêren;
En ons gelouterd door het lijden,
Hij keert hun trots' ontwerpen om.
Gelijk het zilver wordt beproefd.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Zingende Gezegend 228: 3 en 5 (wijs: Ps. 100) (staande)
Dat water, teken van de dood,
Geloofd zij God, met eigen hand
om Christus' wil als bloed zo rood,
leidt Hij ons naar de overkant,
wast alle zonden van ons af tot in het land van overvloed
de laatste vijand vindt zijn graf.
en wij - wij zingen: God is goed!
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 33: 7 en 8 NB
Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 245
Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and’re stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Genesis 32: 24-32 en Zondag 12 H.C.
24Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad
aanbrak.
25En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht
aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde.

26En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet
laten gaan, tenzij U mij zegent.
27En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob.
28Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt
met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.
29Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn
Naam? En Hij zegende hem daar.
30En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht
tot aangezicht, en mijn leven is gered.
31En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter mank aan
zijn heup.
32Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het
heupgewricht bevindt, omdat Hij het heupgewricht van Jakob bij de heupspier had
aangeraakt.
• Zingen: Ps. 27: 3 en 4 DNP
3. Hoor als ik roep, HEER, antwoord op mijn smeken.
Mijn hart zoekt U, verberg U niet voor mij.
Wijs mij niet af in toorn, wil tot mij spreken,
laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij.
U redde mij toch eerder ook, o God?
Laat mij dan nu niet over aan mijn lot.
Al zijn mijn ouders bij mij weggegaan,
U neemt mij, HEERE, wel in liefde aan.
4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden,
zodat mijn vijand mij niet grijpen kan.
Ze zijn gemeen en kennen geen genade.
Verijdel, HEER, hun sluwe aanvalsplan.
Als ik niet vast geloofd had in de HEER
was ik er hier op aarde al niet meer.
Hoop op de HEER, vertrouw en wanhoop niet.
Wacht vastberaden, wacht tot u Hem ziet.
•
•

Verkondiging: ‘Oog in oog met God’
Zingen: Gez. 323: 1, 4, 6, 7 en 8

God is tegenwoordig, God is in ons
midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles
zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

Koning in de hemel, kon ik U maar
prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu reeds aan U
alles mogen geven,
lieve God, mijn leven.

Streel Gij met uw stralen, God van licht
en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht
buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Maak mij recht eenvoudig, stil in den
gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe
klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
• Dankgebed
• Zingen: Ps. 97: 7 OB
7 Gods vriend'lijk aangezicht,
heeft vrolijkheid en licht
voor all' oprechte harten,
ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
•
•
•

Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis zingen (staande)
Zegen

verblijdt u steeds in God,
roemt, roemt zijn heiligheid;
zo word' zijn lof verbreid
voor al dit heilgenot.

