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Liturgische kleur: Groen
Houd uw verbond voor ogen.
Vergeet uw vernederd volk niet
voorgoed.
Sta op God, verdedig uw zaak!
Psalm 74: 20a, 19b, 22a.

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins
uit Wapenveld
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte
Ouderling van dienst: Dhr. J.A.S. Hiemstra
Lector: Mevr. A.Tijssen-Frelink

Collectes:
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Diaconie
Kerk
Kosten Erediensten

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Heenzendingen en Zegen met een
gezongen Amen, amen amen

Negende zondag van de zomer
0-0-0-0-0-0-0-0
Houd uw verbond voor ogen. Vergeet uw
vernederd volk niet voorgoed. Sta op God,
verdedig uw zaak!
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te
bereiden op de dienst.
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst
Wij zingen staande ons intochtslied:
Psalm 74: 9 en 10
9
Gij zijt het die de aarde openscheurten
frisse bronnen doet tevoorschijn breken.
Gij zijt het ook die waterrijke bekenverdrogen doet, zodat de akker treurt.
2
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Wij zingen staande ons Slotlied
Lied 416: 1 - 4

10
U is de dag, U is de nacht, o Heer.
De zon, de sterren rusten in uw handen.
Gij stelt een grens vast tussen zee en
landen,
bepaalt de tijd voor der seizoenen keer.

1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Stil gebed, onze hulp en groet

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Wij gaan ziten)
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Wij zingen het Klein Gloria

Drempelgebed

3

Wij zingen Lied 413: 1 en 3
1

3

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen en de
colectes voor deze
\week

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Leefregel
Wij zingen Lied 313: 1 en 2
1

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
4
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Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Wij zingen Lied 362: 1 en 3
1
Hij die gesproken heeft een woord dat
gáát,
een tocht door de woestijn, een weg
ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
3
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen
klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen
drinken.
16
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God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and´re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

Gebed voor de opening van de Schriften

5

Wij zingen het Kinderlied "Breng ons
samen" met de beamer mee
1.
U roept ons samen als kerk van de
Heer, Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zich
thuis!
2.
Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons
geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

6

Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
6
God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.
Verkondiging
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13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie
zijn dat daar in het wit, en waar komen ze
vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het
zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen
met het bloed van het lam. 15 Daarom
staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en
nacht in zijn tempel om Hem te vereren.
En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer
lijden en geen dorst, de zon zal hen niet
meer steken, de hitte hen niet bevangen.
17 Want het lam midden voor de troon zal
hen hoeden, hen naar de waterbronnen
van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
Wij zingen Lied 726: 1 en 6
1
Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
14

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde,
Die U aan ons geeft.
3.
U roept ons samen voor woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en
recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het
geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te
zijn.
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde,
Die U aan ons geeft.
7

Bridge:
Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één !
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde…
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde,
Die U aan ons geeft.
Gesprekje met de kinderen voordat ze
naar de kindernevendienst gaan
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da die het zegel droegen, twaalfduizend uit
de stam Ruben, twaalfduizend uit de stam
Gad, 6 twaalfduizend uit de stam Aser,
twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam Manasse, 7 twaalfduizend uit de stam Simeon, twaalfduizend uit
de stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issachar, 8 twaalfduizend uit de stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef en ten
slotte twaalfduizend uit de stam Benjamin
die het zegel droegen.
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In
het wit gekleed en met palmtakken in hun
hand stonden ze voor de troon en voor het
lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt
van onze God, die op de troon zit, en van
het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de
troon en de oudsten en de vier wezens
heen. Ze wierpen zich neer voor de troon
en aanbaden God 12 met de woorden:
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en
eer en macht en kracht komen onze God
toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
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Zij zingen luid Gods eer
bij de harp en de citer en de tamboerijn,
het Halleluja als refrein.
Hosanna, zing de Heer!
Schriftlezing uit Openbaring 7 vers 1 - 17
1 Hierna zag ik vier engelen bij de vier
hoeken van de aarde staan. Zij hielden de
vier winden van de aarde in bedwang, om
te voorkomen dat er een wind over land of
op zee of door de bomen zou waaien. 2 Ik
zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God
had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen
aan het land en de zee riep hij met luide
stem toe: 3 ‘Laat het land en de zee en
ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het
voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’
4 Toen hoorde ik het aantal van hen die
het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam
van Israël. 5 Twaalfduizend uit de stam Ju12

Schriftlezing uit 2 Samuel 6 vers 11 - 23
11 De ark van de HEER bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom, en de
HEER zegende Obed-Edom en zijn hele
familie.
12 Toen koning David hoorde dat de HEER
de familie van Obed-Edom en alles wat hij
bezat had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar
het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. 13 Telkens als de dragers van de ark van de
HEER zes passen gedaan hadden, offerde
hij een stier en een vetgemest kalf. 14 Vol
overgave danste hij voor de HEER, slechts
gekleed in een linnen priesterhemd. 15
Onder gejuich en stoten op de ramshoorn
brachten David en de Israëlieten de ark
van de HEER de berg op. 16 Toen de ark
de Davidsburcht werd binnengedragen,
stond Michal, de dochter van Saul, al op
de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning
David dansen en springen voor de HEER,
en haar hart vulde zich met minachting. 17
De ark van de HEER werd neergezet in de
9

tent die David ervoor had opgericht, en David bracht de HEER brandoffers en vredeoffers. 18 Na afloop daarvan zegende hij
het volk in de naam van de HEER van de
hemelse machten. 19 Aan heel het volk,
aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de
mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. 20 Ook David
ging naar huis, om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft
zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij
zich voor de ogen van zijn slavinnen en
onderdanen ontbloot!’ 21 David antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, die mij
heeft aangesteld als vorst over het volk
van de HEER, over Israël, en mij zo heeft
verkozen boven jouw vader en heel zijn familie; voor de HEER danste ik! 22 En al
zou ik me nog erger vernederen, al zou ik
me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan
nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt.’ 23 Michal, de
10

dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot
op de dag van haar dood.
Wij zingen Lied 173: 1 en 3
1
Kom mee, zei David, allemaal,
als ik de ark weer binnenhaal.
God heeft zich naar ons toegekeerd,
zijn boosheid duurt niet langer meer.
Nu keert voor ons het slechte tij.
Wij zingen vrolijk, dansen blij
om ons gelukkig lot,
bij de harp en de citer en de tamboerijn,
want Hij wil onze God weer zijn!
Hosanna, groot is God!
3
De koning, die het meest geniet,
zingt zelf het allerhoogste lied.
Hij neemt zijn buurvrouw bij de hand.
Hier weet geen mens van rang of stand.
Want hoog of laag, en arm of rijk,
zijn allemaal bij God gelijk.
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