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Roosters zondag 7 augustus 2022 
Tijd 08:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid   Gez.dienst Bethelkerk 

Voorganger: Anton Janssen (LD) ds. B. Hofland 

Ouderling van dienst: Hemmo Reininga   

Bijbellezing:     

Organist: Erik de Haan   

Muzikale medewerking:     

Video: Gino Hessels CGK 

Beamer: Anton Janssen CGK 

Geluid:      

Kinderkring:     

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: Veren. Samenwerking Emeritering 

  Theologische Universiteit 

    

   

    

   

Volgende zondag 14 augustus 2022 

Tijd 08:30 uur 16:30 uur 
Bijzonderheid   Gez.dienst Kandelaar 

Voorganger: ds. G.O. Sander ds. J-H. Soepenberg 

Bijbellezing:     

Organist: Henk Mooibroek   

Video: Gino Hessels Zuid 

Beamer: Mark Janssen Zuid 

Geluid:      

Kinderkring:     
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Morgendienst in de Bron 08:30 uur  
 
 
Mededelingen (voorlezer) 
 
Votum en groet 
 
Psalm 89 : 1 en 7   
1  
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
7  
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
Wet 
 
NPB 31 : 6 en 10  Op U, mijn Heer, blijf ik vertrouwen 
6.  
Op U, mijn HEER, blijf ik vertrouwen. 
Ik zeg: U bent mijn God, 
in uw hand ligt mijn lot. 
Laat niet de vijand mij benauwen. 
Verlicht mij op mijn wegen, 
red mij, geef mij uw zegen. 
10.  
Bewijs God eerbied, jullie allen 
die trouw zijn aan de HEER. 
Hij helpt je keer op keer - 
maar goddelozen laat Hij vallen. 
Wees sterk en vastberaden 
en hoop op zijn genade. 
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Gebed 
 
L: Genesis 32 : 23 – 33 
 
23Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een 
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en 
zijn elf zonen. 24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn 
bezittingen naar de overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er 
worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij 
het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte 
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij 
gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij 
zegent.’ 28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde 
hij. 29Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je 
hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg 
me toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn 
naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats Peniël, 
‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven 
gered.’ 32Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob 
liep mank. 33Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het 
heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van 
vandaag. 
 
LB 912 : 1, 2 en 5   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. 
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'. 
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L: Romeinen 8 : 31 - 39 
  
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles 
schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 
vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 35Wat zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger 
of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag 
na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren 
in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38Ik ben 
ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, 
heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons 
bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
LB 675 : 2   Wat kan ons schaden 
2 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
 
 
Preek 
 
Gezang 238 : 1, 2 en 3  Ik bouw op U 
1  
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe Naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe Naam 
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2  
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe Naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwe Naam. 
3  
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
Dankgebed 
 
Aankondiging collecte 
 
Opwekking 818   Op die dag in de hemel 
 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
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Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
En klinkt het overwinningslied. 
 
Zegen 


