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‘Bruikbaar voor God?!’ 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 4 (NB) 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 18: 1, 8 (NB) 
Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij 
weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats 
in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft 
bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 

Gij immers zult het arme volk verhogen, 
en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. 
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij 
schijnt, 
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 
Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 
de legerbenden op de vlucht te jagen. 
Met U ga ik door water en door vuur, 
en met mijn God spring ik over een 
muur. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 
Zingen: Opwekking 464  
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 

Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Schriftlezing: Richteren 7: 1-22 



Zingen: Psalm 83: 1,4 (NB) 
Zwijg niet, o God, verhef uw woord, 
laat niet de vijand ongestoord 
uw erfdeel en uw naam vervloeken. 
Zult Gij niet met uw toorn bezoeken 
uw haters, die zich hoog verheffen, 
om hen met smaad en daad te treffen? 
 

Sla hen terneer als in de tijd 
dat Gideon uittoog ten strijd, 
toen vorsten talloos U bestreden, 
want in de woonplaats van uw vrede 
wil men de oorlogsfakkel zwaaien. 
Heer, laat hun haan geen koning 
kraaien. 

 
Verkondiging: Tekst Richteren 7:7 - Thema: Bruikbaar voor God?! 
  
Zingen: Psalm 68: 2, 10 (OB) 
Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
Zal huppelen van zielevreugd, 
Daar zij hun wens verkrijgen; 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
Door 't 
licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
Ten hoogsten toppunt stijgen. 
Heft Gode blijde psalmen aan; 
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
Laat al wat leeft Hem eren; 
Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt; 
Zijn naam is HEER der heren. 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 300: 1,6  
Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

Zegen 
 


