Zondagmorgen 18 sept.2022 10.00 uur
Voorganger: Drs.Kasper de Graaf G’bergen
Organist:
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen LB 868: 1,2
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn
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
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(2x)

2 Lof zij de Heer,Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde

Moment van stilte
Votum & groet

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

Zingen Opwekking 797
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
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
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
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

Gebed
Kindmoment
Lezen Numeri 32: 1-27
De Rubenieten en de Gadieten bezaten bijzonder
veel vee. Toen ze zagen dat het gebied van Jazer
en Gilead bij uitstek geschikt was om er vee te
houden, gingen ze naar Mozes en de priester
Eleazar en de leiders van de gemeenschap en
zeiden: ‘Het gebied van Atarot, Dibon, Jazer,
Nimra, Chesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beon, dat
de HEER voor het volk van Israël veroverd heeft,
dat gebied is zeer geschikt voor vee. En wij hebben
veel vee.’ En ze vervolgden: ‘Wees zo goed uw
dienaren dit gebied in bezit te geven, laat ons niet
de Jordaan oversteken.’ Mozes antwoordde de
Gadieten en Rubenieten: ‘U wilt hier blijven terwijl
uw broeders ten strijde trekken? Wilt u de
Israëlieten de moed ontnemen om over te steken
naar het land dat de HEER hun gegeven heeft? Dat
hebben uw voorouders ook gedaan, toen ik hen er
vanuit Kades-Barnea op uitstuurde om te gaan

kijken hoe het land was. Ze verkenden het land tot
aan het Eskoldal en ontnamen de Israëlieten de
moed om het land dat de HEER hun gegeven had
binnen te trekken. Toen ontstak de HEER in woede,
en hij zwoer: “Omdat zij niet volledig op mij hebben
vertrouwd, zal geen van de mannen van twintig jaar
en ouder die uit Egypte zijn weggetrokken, het land
zien dat ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb
beloofd, met uitzondering van de Kenizziet Kaleb,
de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun,
die wel volledig op de HEER hebben
vertrouwd.” De woede van de HEER was zo hevig
dat hij de Israëlieten veertig jaar in de woestijn liet
rondzwerven, totdat die hele generatie, die gedaan
had wat slecht is in de ogen van de HEER,
gestorven was. En nu wilt u precies hetzelfde doen
als uw zondige voorouders en zo de woede van de
HEER tegen de Israëlieten nog aanwakkeren! Als u
zich van hem afwendt, zal hij hen nog langer in de
woestijn laten en zult u dit hele volk in het verderf
storten.’ Maar zij antwoordden, dichterbij komend:
‘We willen hier schaapskooien bouwen voor ons vee
en steden voor onze kinderen. Dan kunnen onze
kinderen in de vestingsteden wonen, veilig voor de
inwoners van het land, en dan zullen wijzelf ons
wapenen en voor de andere Israëlieten uit trekken,
totdat we hen op de plaats van hun bestemming
hebben gebracht. Wij gaan niet naar huis voordat
ieder van de Israëlieten een eigen stuk grond heeft
gekregen. Maar als wij ten oosten van de Jordaan
ons deel krijgen, hoeven wij niet net als zij grond te
hebben aan de overkant van de Jordaan of nog
verder weg.’ Hierop zei Mozes tegen hen: ‘Als u dat
doet, als u zich ten overstaan van de HEER
opmaakt voor de strijd, en als al uw weerbare
mannen voor de HEER de Jordaan overtrekken en
niet terugkeren voordat de HEER zijn vijanden
verdreven heeft en het land aan hem onderworpen
is, dan zult u zich volledig van uw plicht tegenover
de HEER en Israël gekweten hebben en wordt dit
gebied ten overstaan van de HEER uw
eigendom. Maar doet u dit niet, dan zondigt u tegen
de HEER en zult u de gevolgen van uw zonde
ondervinden. Bouw steden voor uw kinderen en
bouw schaapskooien, en doe wat u hebt

beloofd.’ De Gadieten en de Rubenieten
antwoordden Mozes: ‘We zullen doen wat u ons
opdraagt, heer. Onze vrouwen en kinderen, ons
vee, al onze dieren, zullen in de steden van Gilead
blijven, maar alle weerbare mannen zullen doen wat
u zegt, heer: wij zullen voor de HEER naar de
overkant gaan om daar strijd te leveren.’

"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Zingen Psalm 78: 1,3 (GK)
Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore.
Versta het woord, o volk door God verkoren,
dat onze vaderen ons deden horen,
't geheimenis, verkondigd lang tevoren.
De grote daden die de Heer volbracht,
vertellen Wij nu aan het nageslacht.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Ons staat het beeld der vaderen voor ogen,
weerbarstig en tot ontrouw snel bewogen.
Toen Efra‹m ten strijde was getogen,
keerde hij om, kon op zijn kracht niet bogen.
Hij dwaalde af en brak met Gods verbond,
vergat Gods weg en wonderwerk terstond.

Tekst Numeri 32: 5b
En ze vervolgden: ‘Wees zo goed uw dienaren dit
gebied in bezit te geven, laat ons niet de Jordaan
oversteken.’
Preek deel 1
Zingen Psalm 119: 14 (GK)
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

Preek deel 2
Zingen LB 802: 1,3,4,5
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Dankgebed en voorbede
Collecte
Wet van de HERE

Zingen Opwekking 767
Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven
Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En eensgezind leven
En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven(3x)
Een eindeloos leven
Zegen met als gezongen Amen:
de slotregel van Ps.89:18,
Geloofd zij God de HEER voor eeuwig.
Amen, amen.

Zondagmiddag 18 sept. 2022 14.00 uur
Voorganger: Ds. Jaap Oosterhuis van Hasselt
Organist:

met uw beloften blijf ik stil verkeren.
HEER, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn,
uw wet is waar, uw recht zal triomferen.

Mededelingen
Stil gebed
Gezongen votum, gesproken groet.

lezen Psalm 84
Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
Van de Korachieten, een psalm. Hoe lieflijk is uw
woning, HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven
van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de
levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de
zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij
uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn
koning en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u
loven. -sela Gelukkig wie bij u hun toevlucht
zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken
zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen
in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor
God te verschijnen.
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn
gebed, luister naar mij, God van Jakob. -sela God,
ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog
op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen
daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan
wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de
HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie
schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan
wie onbevangen op weg gaan. HEER van de
hemelse machten, gelukkig de mens die op u
vertrouwt.

gezang 144:1,2,3,7
Heer God, wij allen loven U
met engelen en machten nu.
Zij zingen in het hemelblauw
rondom uw troon zoals vanouds.
Zoals de zee het land begroet
in wisselzang van eb en vloed,
zo houden zij uit alle macht
de lofzang gaande dag en nacht.
Zij spelen voor Gods aangezicht
een heilig spel van klank en licht.
Zij gaan ter aarde uit, hun oor
geeft aan Gods stem altijd gehoor.
Aan God de Vader gloria,
aan Christus Lam van Golgota
en aan de Trooster alle eer.
Glorie aan God de ene Heer.
gebed
psalm 119:40,53
Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.
Uw woord is louter en volkomen rein.
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere.
Al word ik ook veracht, al ben ik klein,

en Hebreeën 10:19-25
Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus
kunnen we zonder schroom binnengaan in het
heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een
weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het
voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester
die dienst doet in het huis van God; laten we God
dan naderen met een oprecht hart en een vast

geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht
geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver
water is gewassen. Laten we zonder te wankelen
datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij
die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we
opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief
te hebben en goed te doen,
en in plaats van weg te blijven van onze
samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist
bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag
van zijn komst ziet naderen.
psalm 84 uit 'psalmen voor nu'
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.
preek: waarom zou ik naar de kerk gaan?
psalm 84:1,2,6
Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
'k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongen neer
bij uw altaren in uw woning.
Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER.
Want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning!
Welzalig wie daar wonen mag,
hij zingt uw lof van dag tot dag.
Want God, de HEER, is goed en mild
en voor zijn volk een zon en schild.
Eer en genade zal Hij geven.
U zult het goede niet, o HEER,
onthouden hun die tot uw eer
steeds in oprechtheid voor U leven.
Welzalig, HEER, wie op U bouwt,
en zich geheel U toevertrouwt.
apostolische geloofsbelijdenis

gezang 108
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade,
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade,
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.
gebed
collecte
gezang 174
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is Mijn God, ik zoek Zijn aangezicht
ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Zegen met als gezongen Amen:
de slotregel van Ps.89:18,
Geloofd zij God de HEER voor eeuwig.
Amen, amen.

