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      Dominee: Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd/Wijnjewoude
Mededeling: Let op ! ZOMERAVONDDIENST !

Lied voor de dienst Psalm 84 vers 1 en
6

Psalm 84 : 1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Psalm 84 : 6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Woord van welkom
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Intochtslied ELB 37 vers 1, 3 en 5

ELB 37 : 1
Prijs de HEER met blijde galmen,
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
'k Zal zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!
Hem verhogen in mijn lied!

ELB 37 : 3
Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God,
vestigt op de HEER, zijn God.

ELB 37 : 5
't Is de HEER, die 't recht der armen,
der verdrukten gelden doet;
die uit liefderijk erbarmen
hongerigen mild'lijk voedt;
die gevang'nen vrijheid schenkt,
en aan hun ellende denkt,
en aan hun ellende denkt.

Stil Gebed, Votum en Groet
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We zingen: Psalm 81 vers 1, 4 en 11

Psalm 81 : 1
Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

Psalm 81 : 4
God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t'allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Psalm 81 : 11
Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.

Gebed

Geloofsbelijdenis

We zingen: NLB 23C vers 1, 2 en 5
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NLB 23c : 1
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

NLB 23c : 2
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

NLB 23c : 5
Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Gebed

We lezen: Handelingen 5 vers 17 tot en
met 42
17 Maar de hogepriester stond op en
allen, die met hem waren - de
zogenaamde partij van de Sadduceeën -
en zij werden vervuld met naijver, 18 en
zij sloegen de handen aan de apostelen
en zetten hen in het huis van bewaring.
19 Maar een engel des Heren opende
des nachts de deuren van de gevangenis
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en leidde hen naar buiten en zeide: 20
Gaat heen, gaat in de tempel staan en
spreekt tot het volk al deze woorden des
levens. 21 En zij gaven daaraan gehoor
en gingen tegen de ochtend de tempel
binnen en leerden. Toen nu de
hogepriester was aangekomen en die
met hem waren, riepen zij de Raad
bijeen, de gehele vergadering van de
oudsten der kinderen Israëls, en zij
zonden dienaars naar de kerker om hen
te laten voorkomen. 22 Doch de
dienaars, daar aangekomen, vonden hen
niet in de gevangenis. En zij keerden
terug en brachten het bericht mede: 23
Wij vonden wèl de kerker zeer zorgvuldig
gesloten en de wachters voor de deuren
op hun post, maar, toen wij hem
openden, vonden wij er niemand in. 24
Toen nu de hoofdman van de tempel en
de overpriesters deze woorden hoorden,
waren zij erover in verlegenheid, wat
daarvan komen zou. 25 Maar er kwam
iemand tot hen met het bericht: Zie, de
mannen, die gij hebt gevangengezet,
staan in de tempel en zij leren het volk.
26 Toen ging de hoofdman met zijn
dienaren erheen en nam hen mede,
maar niet met geweld, want zij waren
bevreesd, dat het volk hen stenigen zou;
27 en toen zij hen gebracht hadden,
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leidden zij hen voor de Raad. En de
hogepriester ondervroeg hen, zeggende:
28 Wij hebben u nadrukkelijk verboden in
deze naam te leren; en zie, gij hebt
Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt
het bloed van deze mens op ons doen
neerkomen. 29 Maar Petrus en de
apostelen antwoordden en zeiden: Men
moet Gode meer gehoorzamen dan de
mensen. 30 De God onzer vaderen heeft
Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen
aan een hout en omgebracht; 31 Hem
heeft God door zijn rechterhand
verhoogd, tot een Leidsman en Heiland
om Israël bekering en vergeving van
zonden te schenken. 32 En wij zijn
getuigen van deze dingen en ook de
heilige Geest, die God hun gegeven
heeft, die Hem gehoorzaam zijn. 33 Toen
zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en
wilden hen ter dood laten brengen. 34
Maar een zeker Farizeeër in de Raad,
genaamd Gamaliël, een wetgeleerde, in
ere bij het gehele volk, stond op en
verzocht de mensen een ogenblik buiten
te doen staan, 35 en hij zeide tot hen:
Mannen van Israël, overweegt wel, wat
gij met deze mensen zult doen! 36 Want
vóór deze dagen stond Teudas op, die
beweerde, dat hij iets was, en een aantal
van ongeveer vierhonderd man sloot zich
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bij hem aan; maar hij werd gedood en
zijn gehele aanhang viel uiteen en
verliep. 37 Na hem stond Judas de
Galileeër op, in de dagen der inschrijving,
en kreeg vele afvalligen op zijn hand,
maar ook deze is omgekomen en zijn
gehele aanhang is uiteengeslagen. 38 En
nu zeg ik u: Laat u niet in met deze
mensen en laat hen geworden; want
indien dit streven of dit werk uit mensen
is, zal het vernietigd worden, 39 maar
indien het uit God is, zult gij hen niet
kunnen vernietigen; het mocht eens
blijken, dat gij tegen God strijdt. En zij
lieten zich door hem gezeggen, 40 en na
de apostelen voorgeroepen te hebben,
lieten zij hen geselen en verboden hun te
spreken in de naam van Jezus, en gaven
hun de vrijheid. 41 Zij dan gingen uit de
Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd
waren ter wille van de naam smadelijk
behandeld te zijn; 42 en zonder
ophouden, iedere dag, leerden zij in de
tempel en aan huis, en verkondigden het
evangelie, dat de Christus Jezus is.

We zingen: NLB 944 vers 1, 2 en 3

NLB 944 : 1
O Heer, verberg u niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
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Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

NLB 944 : 2
En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

NLB 944 : 3
Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

Preek .

We zingen: Psalm 68 vers 2 en 12

Psalm 68 : 2
Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, HERE in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
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het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.

Psalm 68 : 12
Gij mogendheden, zingt een lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht -
uw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Dankgebed

We zingen: ELB 140 vers 1, 2 en 3

ELB 140 : 1
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
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die 't heil voor u verwierf.

ELB 140 : 2
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.

ELB 140 : 3
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte bij de uitgang
Eerste collecte: 3 juli 2022 – Collecte
Kerk in Actie 2022 – Werelddiaconaat
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(collectenummer 22067)
Uitgangscollecte: Bij de uitgang of via QR-
code
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