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  Liturgie voor de Gezin-School-Kerk-dienst 
  van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
  op zondag 10 februari 2019 om 10.00 uur.

 Thema: ‘Gideon, de dappere held?!’

  

  Voorganger: ds. A.H. van Veluw
  Ouderling van dienst: mevr. Ada Vahl
  Organist: dhr. Jaap de Kok
  Kosters: Gert en Jeanet Kragt
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Zingen voor de dienst:
- Elb. 426 (Dank U voor de wonderen die gebeuren)
- Ps. 139:1,2,3,7,8,9,14

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 84:1,3,6
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.

3.Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

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.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen themalied: ‘Gideon, dappere held’ 
1. Dit is het lied van Gideon 
 en hoe hij van de Midjanieten won 
 Het begon met een engel 
 Die hem heeft verteld: 
 Gideon je bent een dappere held 
 
 Geen held op sokken geen twijfelaar 
 Geen watje wezel of weifelaar 
 Want wie met de Heer op weg wil gaan 
 Die wordt een dappere held van nu af aan 
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 En Gideon zei: ik zal gaan - misschien 
 Maar laat me dan eerst een teken zien 
 Toen deed God het wonder  
 Met de schapenvacht 
 En Gideon riep: U hebt alle macht 
 
 Dus hij zocht een leger bij elkaar 
 Maar God zei: genoeg! 
 Stop het zoeken maar 
 En ieder die bang is voor geweld 
 Die mag naar huis voor hij wordt geveld 
 
 Ik wil geen held op sokken geen twijfelaar 
 Geen watje wezel of weifelaar 
 Maar wie met Mij op weg wil gaan 
 Die wordt een dappere held van nu af aan 
 
 Toen vluchtte het allergrootste deel 
 Maar de Heer zei: 
 Het zijn er nog veel te veel 
 Alleen wie water slurpen uit hun hand 
 Die heb ik nodig daarmee red ik het land 
 
 Dus Gideon koos driehonderd slurpers uit 
 Gaf ze een hoorn en een fakkel 
 In een lege kruik 
 En ze wonnen de strijd zoals was voorspeld 
 En ieder van hen werd een dappere held 
 
 Geen held op sokken geen twijfelaar 
 Geen watje wezel of weifelaar 
 Want wie met de Heer op weg wil gaan 
 Die wordt een dappere held van nu af aan 
 
 Dus ben jij niet bekend berucht of beroemd 
 Of word je op school  
 Soms een eitje genoemd 
 Denk dan: het gaat niet om macht of geld 
 Maar wie op God vertrouwt 
 die wordt een dappere held 
 
 Geen held op sokken geen twijfelaar 
 Geen watje wezel of weifelaar 
 Want wie met de Heer op weg wil gaan 
 Die wordt een dappere held van nu af aan
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Gods goede geboden

Zingen: Elb. 422
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 vallen de dromen in duigen.
 Dromen van vrede worden niet waar,
 kwaad is niet om te buigen.
 Refrein:
 Als je geen liefde hebt voor elkaar
 leef je buiten Gods gloria.
 Als je geen liefde hebt voor elkaar
 leef je buiten Gods gloria.

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,
 zullen de tranen niet drogen.
 Als je het leed in de wereld niet ziet,
 worden Gods woorden verbogen. 
 Refrein:

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
 als je geen brood weet te delen,
 denk dan aan Jezus die brood en die vis
 uit liefde deelde met velen. 
 Refrein:

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 is er geen hoop meer op zegen.
 Kinderen, maak de liefde toch waar;
 schrijf het op alle wegen. 
 Refrein:

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Richteren 7:1-8
1De volgende ochtend vertrokken  Gideon  en zijn  soldaten  al vroeg. Ze 
maakten een kamp bij de Charod-bron. Ten noorden van hen, in het dal bij 
de heuvel More, lag het kamp van de Midjanieten. 2Toen zei de Heer tegen  
Gideon: ‘Je hebt te veel  soldaten. Zo wil ik de Israëlieten niet laten winnen 
van de Midjanieten. Want dan zullen ze zeggen dat ze het zelf gedaan 
hebben. Dan zullen ze niet toegeven dat ik hen geholpen heb. 3Daarom moet 
je zeggen: ‘Iedereen die bang is, moet door de  Gilead-bergen terug naar  
huis  gaan.’’ Toen gingen er 22.000  soldaten  naar  huis. Er bleven tienduizend  
soldaten  over.
 4Maar de Heer zei tegen  Gideon: ‘Je hebt nog steeds te veel  soldaten. 
Stuur je mannen naar het water. Dan zal ik je daar vertellen wie er in je  leger  
mogen blijven en wie niet.’ 5Gideon  deed wat de Heer tegen hem gezegd had.
 Toen zei de Heer: ‘Je moet de mannen in twee groepen verdelen. Iedereen 
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die het water oplikt met zijn tong, net als een  hond, hoort bij de ene groep. En 
iedereen die zittend op zijn knieën van het water drinkt, hoort bij de andere 
groep.’ 6Er waren driehonderd mannen die het water oplikten met hun tong. 
De anderen gingen op hun knieën zitten en schepten het water op met hun 
handen. 7De Heer zei: ‘De driehonderd mannen die het water met hun tong 
oplikten, mogen blijven. Met hen zal ik Israël bevrijden. Want met hen zul je 
de Midjanieten verslaan. Daar zal ik voor zorgen. De andere mannen mogen 
terug naar  huis.’
 8Er bleven dus driehonderd  soldaten  bij  Gideon. De rest stuurde hij naar  
huis. Zij moesten wel hun eten en hun trompetten achterlaten. Het kamp van 
de Midjanieten lag beneden in het dal.

Zingen: Elb. 46:1
 Refrein:
 Dit is het lied van de man die overwon,
 dit is het lied van Gideon,
 Dit is het lied van de man die overwon,
 dit is het lied van Gideon.

1. Die de vijand heeft verslagen
 zonder paard en zonder wagen
 zonder leger sterk en groot
 maar met God als bondgenoot.
 Refrein:

Schriftlezing: Richteren 7:16-22
16Gideon  verdeelde zijn driehonderd  soldaten  in drie groepen. Ze moesten 
allemaal een trompet meenemen. En ook een brandende fakkel, verstopt in 
een lege waterkruik.
17Toen zei Gideon: ‘Let goed op wat ik doe. Ik ga met mijn groep soldaten naar 
de buitenste tenten van het kamp van de Midjanieten. Jullie moeten om het 
kamp heen gaan staan, en dan precies hetzelfde doen als ik. 18Als ik met mijn 
groep op de trompet blaas, moeten jullie ook op jullie trompet blazen. En jullie 
moeten hard roepen: ‘Voor de Heer en voor Gideon!’’
 19Toen ging  Gideon  met honderd  soldaten  op weg. Het was midden in de 
nacht. De Midjanieten hadden net andere bewakers bij de rand van het kamp 
gezet. Toen  Gideon  en zijn mannen bij het kamp kwamen, bliezen ze op hun 
trompetten en sloegen ze hun waterkruiken stuk. 20Daarna bliezen ook de  
soldaten  van de andere groepen op hun trompetten, en ook zij sloegen hun 
waterkruiken stuk. Ze pakten de brandende fakkels in hun linkerhand, en hun 
trompet in hun rechterhand. En ze schreeuwden: ‘Val aan! Voor de Heer en 
voor  Gideon!’ 21De driehonderd soldaten van Gideon bleven om het kamp 
van de Midjanieten heen staan, en bliezen op hun trompetten. 22Binnen in 
het kamp renden de Midjanieten rond. Ze schreeuwden en probeerden te 
vluchten. Ze begonnen zelfs tegen elkaar te vechten! Daar zorgde de Heer 
allemaal voor. Daarna vluchtten ze weg.
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Zingen: Elb. 46:2,3,4
 Refrein:
 Dit is het lied van de man die overwon,
 dit is het lied van Gideon.
 Dit is het lied van de man die overwon,
 dit is het lied van Gideon.

2. Met bazuinen en met kannen
 wapent Gideon zijn mannen,
 hij deelt fakkels uit en waakt
 tot de sterke vijand slaapt.
 Refrein:

3. Middernacht geeft hij een teken,
 fakkels branden, kruiken breken,
 de bazuinen klinken luid
 en de vijand schreeuwt het uit.
 Refrein:

4. De soldaten van het leger,
 moeten lopen voor hun leven.
 Israël juicht opgelucht
 nu de sterke vijand vlucht.
 Refrein:

Verkondiging 

Zingen: Opw. 429
 God wijst mij een weg
 als ik zelf geen uitkomst zie.
 Langs wegen die geen mens bedenkt,
 maakt Hij mij zijn wil bekend.
 Hij geeft elke dag
 nieuwe liefde, nieuwe kracht.
 Als ik mijn hand in zijn hand leg,
 wijst Hij mij de weg,
 wijst Hij mij de weg.

 Al moet ik door de wildernis
 Hij leidt mij.
 Hij toont mij een rivier in de woestijn.
 Alles zal ooit vergaan
 maar zijn liefde blijft bestaan
 en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 Refrein:
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Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakonie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Gez. 304
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
 Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
 Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
 laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
 en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
 volvoert zijn hand.

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
 zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
 een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
 blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
 de adem zijner lippen overmant
 de tegenstand.

3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
 als Gods gezant.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 416:1,2,4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.
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De collecte bij de uitgang is voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Erediensten zijn:
 vanavond, aanvang: 19.00 uur voorganger ds.G. Fredrikze te Harderwijk

    Zondag 17 februari
   Aanvang: 10.00 uur ds. G.H. Labooy
   Aanvang: 19.00 uur ds. A.H. van Veluw


