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      Dominee: Ds. A. Elverdink, Reitsum en Raard-Foudgum
Mededeling: Zomeravonddienst !

We zingen: NLB 975: 1, 2

NLB 975 : 1
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

NLB 975 : 2
Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

Welkomstwoord

We zingen: Psalm 105: 2, 4
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Psalm 105 : 2
Vraagt naar des HEREN grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Psalm 105 : 4
De HEER heeft Izak uitverkoren,
aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand:
Uw kindren breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is
uw toegemeten erfenis.

Onze Hulp en Groet

Gebed

We lezen: Genesis 32: 25- 27
25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal
alleen, en er worstelde iemand met hem
totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander
zag dat hij het niet van hem kon winnen,
raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor
raakte Jakobs heup tijdens die worsteling
ontwricht. 27 Toen zei de ander: 'Laat mij
gaan, het wordt al dag.' Maar Jakob zei:
'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.'
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Eerste korte overdenking .

We zingen: Psalm 63: 3

Psalm 63 : 3
Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed
ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

We lezen: Genesis 28: 10 – 13, 15 en
20,21
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op
weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam
hij bij een plaats waar hij bleef
overnachten omdat de zon al was
ondergegaan. Hij pakte een van de
stenen die daar lagen, legde die onder
zijn hoofd en ging op die plaats liggen
slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij
zag een ladder die op de aarde stond en
helemaal tot de hemel reikte, en
daarlangs zag hij Gods engelen omhoog
gaan en afdalen. 13 Ook zag hij de
HEER bij zich staan, die zei: 'Ik ben de
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HEER, de God van je voorvader
Abraham en de God van Isaak. Het land
waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou
en je nakomelingen geven.
15 Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal
beschermen, waar je ook heen gaat, en
ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal
je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat
ik je heb beloofd.'
20 Daarna legde hij een gelofte af: 'Als
God mij ter zijde staat en mij op deze reis
beschermt, als hij mij brood te eten geeft
en kleren aan mijn lichaam,
21 en als ik veilig terugkom bij mijn
verwanten, dan zal de HEER mijn God
zijn.

Tweede korte overdenking  .

We zingen: NLB 800: 1, 2, 3

NLB 800 : 1
Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?
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NLB 800 : 2
Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

NLB 800 : 3
Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

We lezen: Genesis 37: 10,11
10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn
broers vertelde, wees zijn vader hem
terecht: 'Zeg, wat is dat voor een droom!
Moeten ik, je moeder en je broers ons
soms voor jou komen neerbuigen?' 11
De broers konden Jozef wel vermoorden,
maar zijn vader bleef nadenken over wat
er gebeurd was.

Hele korte overdenking .
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We lezen: Genesis 45: 25 – 28
25 Zo verlieten ze Egypte en kwamen ze
weer in Kanaän, bij hun vader Jakob. 26
'Jozef leeft nog!' zeiden ze tegen hem.
'En hij regeert over heel Egypte!' Maar
Jakob bleef er koud onder, want hij
geloofde hen niet. 27 Toen ze hun vader
echter alles overbrachten wat Jozef
tegen hen had gezegd en toen hij de
wagens zag die Jozef meegegeven had
om hem te vervoeren, leefde hij op. 28
'Zo weet ik genoeg,' zei Israël, 'mijn zoon
Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe,
ik wil hem zien voordat ik sterf.

Hele korte overdenking .

We zingen: NLB 642: 1, 2, 6

NLB 642 : 1
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

NLB 642 : 2
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
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NLB 642 : 6
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

We lezen: Genesis 48: 8, 9; 15, 16
8 Toen viel Israëls oog op Jozefs zonen,
en hij vroeg: 'Wie zijn dat?' 9 Jozef
antwoordde zijn vader: 'Dat zijn mijn
zonen, die God mij hier gegeven heeft.'
'Laat ze toch dichterbij komen,' zei Israël,
'dan zal ik hen zegenen.
15 Hij zegende Jozef met deze woorden:
'De God naar wiens wil mijn voorouders
Abraham en Isaak zich richtten, de God
die mijn leven lang mijn herder is
geweest, 16 de engel die mij heeft bevrijd
van alle onheil, hij geve deze jongens zijn
zegen. Moge mijn naam door hen
voortleven, en ook die van mijn
voorouders Abraham en Isaak, en mogen
zij zich over de hele aarde uitbreiden.'

Vierde overdenking .

We zingen: NLB 90a: 1, 2, 5, 6

NLB 90a : 1
O God, die droeg ons voorgeslacht
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in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

NLB 90a : 2
De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

NLB 90a : 5
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

NLB 90a : 6
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis

Gebeden

Slotlied: Psalm 146: 1, 3

Psalm 146 : 1
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
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Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.

Psalm 146 : 3
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard woont,
is in zijn hand bewaard.

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

Collecte
Eerste collecte: Stichting Ontmoeting
(collectenr. 22075)
Uitgangscollecte: Bij de uitgang of via QR-
code
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