Boelenslaan 29 augustus 2021
Voorzang

Psalm 87 : 1,2,3,4

1 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2 Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
Afkondigingen
Intochtslied PSALM 122: 1-3
1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,

gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

21

Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw
kinderen morgen aan hun vader vragen: Wat
betekenen deze stenen?
Jozua 4: 1-8 en 20-24 De twaalf
22
dan moet u uw kinderen laten weten: Op
gedenkstenen
het droge stak Israël deze Jordaan over,
23
want de HEERE, uw God, heeft het
41En het gebeurde, toen heel het volk het
oversteken van de Jordaan voltooid had, dat water van de Jordaan voor uw ogen doen
opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals
de HEERE tegen Jozua zei:
2
Neem voor u twaalf mannen uit het volk, de HEERE, uw God, met de Schelfzee
gedaan heeft, die Hij voor onze ogen heeft
uit elke stam één man,
3
doen opdrogen, totdat wij overgestoken
en gebied hun: Neem van hier uit het
midden van de Jordaan, van de plaats waar waren,
24
opdat alle volken van de aarde zouden
de voeten van de priesters staan, voor uzelf
twaalf stenen op. Neem ze met u mee naar weten dat de hand van de HEERE sterk is;
de overkant en leg ze neer in het kamp waar opdat u de HEERE, uw God, alle dagen
vreest.
u deze nacht gaat overnachten.
4
Daarop riep Jozua de twaalf mannen die
hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit Psalm 77 : 12 en 13
elke stam één man,
5
12 Ik zal de daden van
en Jozua zei tegen hen: Ga voor de ark
van de HEERE, uw God, uit naar het midden de HEERE gedenken,
ja, ik zal denken aan Uw
van de Jordaan. En laat ieder voor zich een
wonderen van oudsher.
steen op zijn schouder heffen, volgens het
I13 Ik zal al Uw werken overdenken
aantal stammen van de Israëlieten,
6
en over Uw daden spreken.
zodat dit een teken is onder u. Wanneer
uw kinderen morgen vragen zullen: Wat
betekenen deze stenen voor u?
7
dan moet u tegen hen zeggen dat het
water van de Jordaan werd afgesneden voor
de ark van het verbond van de HEERE.
Toen hij door de Jordaan ging, werd het
water van de Jordaan afgesneden. Daarom
zullen deze stenen voor de Israëlieten tot
een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid.
8
De Israëlieten deden zoals Jozua
geboden had. Zij namen twaalf stenen op uit
het midden van de Jordaan, zoals de
HEERE tegen Jozua gezegd had, volgens
het aantal stammen van de Israëlieten; en zij
namen ze met zich mee naar de overkant,
naar het kamp, en legden ze daar neer.
schriftlezing

20

Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan
genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal.

Gebed om het licht van Gods Geest
Stil gebed - Votum - Groet – Klein Gloria

Schriftlezing: Jozua 4
Psalm 77:12,13

Zingen: Gezang 449: 1,2 - 3,4 - 5
1 God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.
2 Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?
Gebed
3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.
4 Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.
Genade verkondiging
5 God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Zingen: Psalm 105 1,3
1 Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
3

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Verkondiging:
thema: Levende gedenkstenen
Zingen: Elb 218 : 1,2,3
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Regels van dankbaarheid
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
https://www.youtube.com/watch?v=WAdWM04Jmo4 mijn Verlosser, Middelaar.
&list=PL03E702C3EC8CEC4B&index=1
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
De rivier.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Beamerlied

Danken en voorbede.
Collecten
Geloofsbelijdenis
Slotlied : GEZANG 444: 1-3
1

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.

2

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

3

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.

Zegenwoorden
en afsluitend zingen 456: 3
amen amen amen
dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer
Amen, God, Uw naam er eer !

