Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. S.P. Roosendaal
Gastgezin fam. M. Eelsing
Gastgezin fam. M. Eelsing
Geluid: Hielke de Haan
Geluid: Hilco Westra
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Yvonne Cannegieter Elisabeth Eelsing
Marcel Braam
Dian de Jonge
Leonie Cannegieter
Marcha Braam
Marijke Cannegieter
Anita van der Laan
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
fam. E. Wesseling en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie
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 16 juli: Volgende week zondag zijn de diensten op de gewone tijden
(09.30u en 14.30u). Tijdens de ochtenddienst hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. In de middagdienst hoopt ds. J. Rozema voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 16 juli, is fam. N. Davids het gastgezin.
Geluid zondag 16 juli : Ochtenddienst: Jan van der Laan. Middagdienst: Jelle de
Jonge

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Zingende Gezegend 213: 1 en 2 (wijs: Ps. 84)
Dit huis, een herberg onderweg
Dit huis, waarin een gastheer is
voor wie verdwaald in heg en steg
wiens zachte juk geen last meer is,
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een toevluchtsoord in de woestijn
een herberg voor wie moe en mat
voor wie met olie en met wijn
terzijde van het smalle pad
pijnlijke wonden liet verbinden,
struikelt en langer niet wil leven dit huis, waarin men smarten deelt,
plaats tegen de neerslachtigheid,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
een pleister van barmhartigheid.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 213: 3
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Efeze 4: 17-32
De oude en de nieuwe mens
17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere
heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken,
18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de
onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.
19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om
alle onreinheid begerig te bedrijven.
20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen,
21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de
waarheid in Jezus is,
22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te
gronde gaat door de misleidende begeerten,
23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,

24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn
immers leden van elkaar.
26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,
27 en geef de duivel geen plaats.
28 Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de
handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.
29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot
opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.
30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van
de verlossing.
31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden,
met alle slechtheid,
32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals
ook God in Christus u vergeven heeft.
• Zingen: Opwekking 623
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon

Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je
heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel
Waar U woont

Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons
heen

• Schriftlezing: Richteren 6: 33-7: 8
Gideon vat moed door een teken
33 Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen
verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël.
34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer
werd achter hem bijeengeroepen.
35 Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem
bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij
trokken op, hun tegemoet.
36 En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U
gesproken hebt,
37 zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal
zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand
zult verlossen, zoals U gesproken hebt.
38 En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en
perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.
39 En Gideon zei tegen God: Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze
keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er
alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw.
40 En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op
heel het land eromheen was dauw.
De Midianieten verslagen
7 Toen stond Jerubbaäl (dat is Gideon) vroeg op, met al het volk dat bij hem was. Zij
sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van
hem lag, achter de heuvel More, in het dal.
2 En de HEERE zei tegen Gideon: Het volk dat bij u is, is voor Mij te talrijk om Midian in
hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen Mij kunnen beroemen en zeggen: Mijn
eigen hand heeft mij verlost!

3 Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk: Laat wie bevreesd is en beeft,
terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten! Toen keerden er uit het volk
tweeëntwintigduizend man terug, zodat er tienduizend overbleven.
4 Daarop zei de HEERE tegen Gideon: Het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het
water; daar zal Ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren: van wie Ik tegen u zal
zeggen: Deze mag met u optrekken – die mag met u optrekken. Maar al degenen van
wie Ik zal zeggen: Deze mag niet met u optrekken – die mag niet mee optrekken.
5 En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de HEERE tegen Gideon: Iedereen
die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten, en
iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens.
6 Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te
likken, was driehonderd man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën
gebukt om water te drinken.
7 Toen zei de HEERE tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt hebben, zal Ik u
verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder
naar zijn woonplaats.
8 Zij namen de proviand van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de overige
mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De driehonderd man hield hij
echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem, in het dal.
• Zingen: Gez. 448: 1, 2 en 3
1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk’re regen
een mild en klaar seizoen.

2 Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kind’ren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.
•
•

Verkondiging: Gideon, een uitgeklede held
Zingen: Ps. 72: 4 en 7 NB

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Ps. 133 DNP (staande)
1. Wat kan het vreugde en voldoening geven
als mensen eensgezind in vrede leven,
als broers en zussen bij elkaar!
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt en druppelt naar omlaag
tot in zijn baard en op zijn kraag.
2. Het is als Hermons dauw die neer komt stromen
tot hij op Sions heuvels is gekomen.
Van boven daalt de zegen neer!
Hoe heerlijk is de gave van de HEER:
Hij geeft aan wie in liefde samenleeft
het leven dat geen einde heeft.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opwekking 715
Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw
om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans
om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 25: 2 en 6 DNP
2. HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen.
Wijs de juiste richting aan.
Want U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.
•

Gebed om de Heilige Geest

6. Wie Hem vol ontzag verwachten
geeft de HEER – zo goed is Hij –
inzicht in zijn hartsgedachten.
Hij komt als een vriend dichtbij.
Ik blijf steeds vol goede moed
op zijn ondersteuning hopen.
Hij geleidt mij, Hij verhoedt
dat ik in de val zal lopen.

• Schriftlezing: 2 Johannes
Afzender, geadresseerde, groet
1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid
liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen –
2 omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:
3 genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus
Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
Wandelen in de waarheid en de liefde
4 Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de
waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader
ontvangen hebben.
5 En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij
vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben.
6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf
het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.
Standvastig tegenover dwaalleraars
7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus
in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.
8 Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon
mogen ontvangen.
9 Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de
leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.
10 Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet
hem niet.
11 Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.
Besluit
12 Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar
ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze
blijdschap volkomen zal zijn.
13 U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene.
Amen.
• Zingen: Zingende Gezegend 110 (Wijs: Gez. 141)
Die waarlijk mens geworden zijt,
Die waarlijk mens geworden zijt
om onder ons te wonen
om kind aan huis te wezen
en alle volken, wereldwijd,
bij wie hier schrijnend onrecht lijdt
uw tederheid te tonen en altijd pijn moet vrezen verbazingwekkend, zo dichtbij
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
ons lijden zult Gij lonen.
de wereld zal genezen!

Die waarlijk mens geworden zijt
om muren af te breken,
de dwaze dwang die volken scheidt,
de drang het kwaad te wreken verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
uw vlam zal vuur ontsteken!

Die waarlijk mens geworden zijt,
ons redt van de demonen,
U zij de lof, de heerlijkheid,
de glans van gouden kronen!
Verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij U wil ik eer betonen!

• Verkondiging: ‘Liefde in waarheid’
• Zingen: Opwekking 400
Liefde was het, onuitputtelijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Zingen: Ps. 118: 8 NB
De steen, dien door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 118: 10 NB (staande)
De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

•

Zegen

