Liturgieboekje
Zondag 19 juni 2022

de Bron 08:30 uur:

email voor het beamteam:
email voor het videoteam:

ds. Willem Jagersma

beamteam@gkv-assen-west.nl
mediateam@gkv-assen-west.nl

Bijbelteksten: © Nieuwe Bijbelvertaling NBV21
Liederen:
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017
GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006
LB = Liedboek 2013
LvK = Liedboek voor de kerken 1973
Opw = Opwekking liederenbundel
E&R = E&R liedbundels
Sela = Sela liederen
NPB = de Nieuwe Psalmberijming
PvN = Psalmen voor Nu

zondag 19 juni 2022

Roosters
Tijd
Bijzonderheid

08:30 uur

Voorganger:
ds. W. Jagersma
Ouderling van dienst:
Harry Offereins
Bijbellezing:
Organist:
Jacob Dwarshuis
Muzikale medewerking:
Video:
Robert Jansen
Beamer:
Anton Janssen
Geluid:
Kinderkring:
Welkom voor de dienst:

16:30 uur
Gez.dienst Bethelkerk
ds. Vasques

CGK
CGK

Oppas:
Collecten:

Volgende zondag 26 juni 2022
Tijd
08:30 uur
Bijzonderheid
Voorganger:
ds. M. de Vries
Bijbellezing:
Organist:
Erik de Haan
Video:
Gino Hessels
Beamer:
Mark Janssen
Geluid:
Kinderkring:
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16:30 uur
Gez.dienst Kandelaar
ds. J-H. Soepenberg
Jaap van der Heide
Robert Jansen
Niek de Haan

Morgendienst in de Bron 08:30 uur

Mededelingen (voorlezer)

Welkom
Votum en groet

GKB 233 (Jezus vol liefde)
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer,
heilig en rein,
dat U, Heer, volkomen
steeds toegewijd zal zijn.

Gebed

Lezen: Nehemia 9: 1-8, 16-17
91Op de vierentwintigste dag van deze maand kwamen de Israëlieten weer
bijeen. Ze vastten en waren gehuld in boetekleren en met stof bedekt. 2De
geboren Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen, en zij beleden
schuld voor hun zonden en voor de wandaden van hun voorouders. 3Zo stonden
ze daar, en gedurende een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het
boek van de wet van de HEER, hun God, en nog eens een vierde deel van de dag
beleden ze schuld en bogen ze zich neer voor de HEER, hun God. 4Op de
verhoging van de Levieten stonden Jesua, Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni,
Serebja, Bani en Kenani, en met luide stem riepen zij de HEER, hun God,
aan. 5De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en
Petachja zeiden: ‘Sta op, prijs de HEER, uw God, voor eeuwig en altijd:
“Moge uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en roem, geprezen
zijn. 6U alleen bent de HEER, U hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en
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alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan
alles het leven, voor U buigen de hemelse machten. 7U bent de HEER, de God
die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft
geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. 8U hebt gezien hoe zijn hart
trouw bleef aan U, U hebt een verbond met hem gesloten en hem beloofd het
land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de
Jebusieten en de Girgasieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord
gehouden, U bent rechtvaardig.
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Maar onze voorouders hebben zich misdragen; halsstarrig als ze waren
luisterden ze niet naar uw geboden. 17Ze weigerden te luisteren en ze vergaten
de wonderen die U voor hen verricht had. In hun halsstarrigheid stelden ze een
nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar U bent een
God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en trouw: U verliet hen niet.

Wet van God
Psalm 6: 1-3
1
O Here, sla mij gade,
Denk aan mij in genade.
Hoe is uw toorn ontbrand!
Wil mij niet hard kastijden,
schenk mij uw medelijden.
Ik vrees uw slaande hand.
2
Wil, Here, mij genezen
en mij genadig wezen.
Ik ben verschrikt en bang.
Zie, al mijn leden beven,
doodsangst verteert mijn leven.
Ach, Here, tot hoelang?
3
Keer weer en red mijn leven.
Heer, wil mij uitkomst geven,
uw trouw is immers groot.
Wie kan uw naam nog noemen,
uw grote daden roemen,
U loven in de dood?
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Kindermoment
Lied: Sorry zeggen
Preek
Gezang 171: 1-3 (GK06) (Wees stil voor het aangezicht van God)
1.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
3.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
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Gebed
Collecte
NLB 912: 1-6 (Neem mijn leven laat het Heer)
1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heil'ge Geest er woon'.
6
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Zegen
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