
Middagdienst 9 september 2018 

Thema: “Roddelen is gezond?!”   

Voorganger: ds. Röben, Heerde 

Ouderling v. dienst:  

Organist: Gerwin van der Plaats 

Band:  

Kosters: Herwin en Rene 

 

 

Zingen voor de dienst: 

 

Opwekking 404 Wij gaan op weg 

Wij gaan op weg met brandend hart, 

Met een gebed bij elke stap. 

Het lied van hoop klinkt door de landen, 

Zingend van de nieuwe dag. 

 

Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 

brandt deze vlam, verlicht ons land. 

Mensen wachten, harten smachten, 

naar een liefde die verwarmt. 

 

Laat de vlam weer branden als een helder 

baken, 

als heraut van ´t morgenuur. 

Laat het lied weer sprank´len, 

laat de liefde branden, als een vuur, als een 

vuur. 

 

De liefde roept, de waarheid spreekt,  

dat is de kracht waarmee wij gaan. 

Om hen die vallen, hen die wank´len, 

op te vangen in uw naam. 

 

Laat de vlam weer branden als een helder 

baken, 

als heraut van ´t morgenuur. 

Laat het lied weer sprank´len, 

laat de liefde branden, als een vuur, als een 

vuur.(2x) 

 

 

Opwekking 167 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 

De weg van god is niet te keren 

Omdat hij er over waakt 

En de geest verbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 

Prijs de Heer 

De weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, 

middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

Het is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

Het is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Psalm 119 vs 1 en 17 

1  Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

 

De weg der zondaars wordt door hen 

gemeden. 

 

17  
Neem van mijn mond het woord der 

waarheid niet. 

 
Gij moet uw wil en wet mij openbaren. 

 
Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt, 

 
altoos en immer zal ik dat bewaren. 

 

Gij maakt ruim baan voor wie uw wet 

ontziet. 

 
Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen. 

 

Stil gebed 

Bemoediging en vredegroet 

 

  



Gezang 285 (vers 1 en 4)  

1   Geef vrede, Heer, geef vrede, 

 
de wereld wil slechts strijd. 

 
Al wordt het recht beleden, 

 
de sterkste wint het pleit. 

 
Het onrecht heerst op aarde, 

 
de leugen triomfeert, 

 
ontluistert elke waarde, 

 
o red ons sterke Heer. 

 

4  Geef vrede, Heer, geef vrede,

 
bekeer ons felle hart. 

 
Deel ons uw liefde mede, 

 
die onze boosheid tart, 

 
die onze mond leert spreken 

 
en onze handen leidt. 

 
Maak ons een levend teken: 

 
uw vrede wint de strijd! 

 

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening 

van Het Woord 

 

Schriftlezingen 

 

Exodus 20: 16 
16Leg over een ander geen vals getuigenis af. 

 

Mattheus 18: 15-17 
15Als een van je broeders of zusters tegen je 

zondigt, moet je die daarover onder vier ogen 

aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze 

voor de gemeente behouden. 16Luisteren ze 

niet, neem dan een of twee anderen mee, 

zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de 

verklaring van ten minste twee getuigen. 17Als 

ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor 

aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de 

gemeente te luisteren, behandel hen dan 

zoals je een heiden of een tollenaar 

behandelt.  

 

Efeziërs 4: 25-32 

Het nieuwe leven 
25Leg daarom de leugen af en spreek de 

waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars 

ledematen. 26Als u boos wordt, zondig dan 

niet: laat de zon niet ondergaan over uw 

boosheid, 27geef de duivel geen kans. 28Laat 

wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de 

kost verdienen door zelf hard te werken om 

iets weg te kunnen geven aan wie het nodig 

heeft. 29Laat geen vuile taal over uw lippen 

komen, maar alleen goede en waar nodig 

opbouwende woorden, die goeddoen aan wie 

ze hoort. 30Maak Gods heilige Geest niet 

bedroefd, want hij is het stempel waarmee u 

gemerkt bent voor de dag van de 

verlossing. 31Laat alle wrok en drift en 

boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, 

en alle kwaadaardigheid. 
32Wees goed voor elkaar en vol 

medeleven; vergeef elkaar zoals God u in 

Christus vergeven heeft. 

 
Introductie 

 

Opwekking 454  Zegen, aanbidding 

Zegen, aanbidding. 

Kracht, overwinning. 

Ere zij de eeuwige God. 

Laat elke natie, elke creatie 

buigen voor de eeuwige God. 

 

Elke tong in hemel, op aard 

zal uw macht belijden 

Elke knie buigt neer voor uw troon, 

aanbiddend. 

U wordt hoog verheven o God 

en oneindig is uw heerschappij. 

O eeuwige God. 

 

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk 

Zing nu voor de eeuwige God 

Geen andere macht is aan U gelijk 

Zing nu voor de eeuwige God. 

 

Elke tong... 

 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er een 

tijdens de preek kleuteropvang, zij mogen 

met @@@ mee.  

 

Verkondiging 

 

Opwekking 59 – Mogen de woorden van mijn 

mond 

Mogen de woorden van mijn mond 

En de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn 

 

Mogen de woorden van mijn mond 

En de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn 

 



 

O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser 

Mogen de woorden van mijn mond 

En de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn 
 
Dankgebed 

 

Collecte 

(onder de collecte mogen de kinderen uit de 

oppas gehaald worden) 

 

1e collecte is voor: Wisselcollecte 

2e collecte is voor: Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 

Opwekking 249 –  Heer wat een voorrecht 

Heer, wat een voorrecht 

om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder 

in uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 

 

Refrein: 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor 

door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 

Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

 

 

Zegen 

 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor: 

Aflossing kerk en onderhoud kerkelijke 

gebouwen 

 

 

De volgende dienst is vanavond om 19.00 uur.  

Voorganger: ds. G.H. Labooy 

De volgende middagdienst is 18 november  

aanvang 16.30 uur. 

 

 

Fijn dat u er was, we wensen u een goede 

zondagavond toe! 

 


