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Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Gemeente gaat staan 
 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gemeente gaat zitten 
 

Zingen: Psalm 105 vers 1, 17 en 18 
 

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. 
 

18    
 

Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
 opdat het altoos Hem zou vrezen, 
 zijn wet betrachten en voortaan 
 volstandig op zijn wegen gaan. 
 Prijs God om al zijn majesteit. 
 Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 
 Terug naar boven 
 

17    Hij was het die zijn volk bevrijdde, 
 zijn uitverkoornen veilig leidde. 
 Zo trokken zij het diensthuis uit 
 met dans en zang bij trom en fluit, 
 en erfden het beloofde land, 
 de arbeid van der heid'nen hand. 
 
 

 
 
Moment voor de kinderen 
Zingen: Lied van de 10 woorden op de wijs van 
‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. 
 

 

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

 

 Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.  

 

Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.  

 

 Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.  

 



Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan 
elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 

Gebed om de opening van het Woord 
 
 
1e Schriftlezing: Richteren 2 : 1 t/m 11 
 

Er kwam een engel van de HEER uit Gilgal naar Bochim. Daar zei hij: ‘Ik heb jullie uit Egypte 

geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn 

verbond met jullie nooit zou verbreken. 2 Maar jullie mochten geen verdragen sluiten met de 

inwoners van dit land en hun altaren moesten jullie afbreken. Maar jullie hebben niet geluisterd 

naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? 3 Daarom heb ik besloten dat ik de 

inwoners van dit land niet voor jullie zal verdrijven. Zij zullen jullie in hun netten verstrikken en 

hun goden zullen jullie ondergang worden.’ 4 Toen de engel van de HEER deze woorden tot de 

Israëlieten had gesproken, barstte het volk in gejammer uit. 5 Ze noemden die plaats Bochim 

en brachten er offers aan de HEER. 

Israël verbreekt het verbond  6 Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de 

Israëlieten eropuit getrokken om het land in bezit te nemen, elke stam het gebied dat hun was 

toegewezen.  

7 Zolang Jozua leefde, had het volk de HEER gediend. Ook na zijn dood waren ze de HEER 

blijven dienen zolang de stammen werden aangevoerd door Jozua’s leeftijdsgenoten, die 

getuige waren geweest van de grootse daden die de HEER voor Israël had verricht. 8Jozua, de 

zoon van Nun, de dienaar van de HEER, was gestorven toen hij honderdtien jaar oud was.  

9 Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen: in Timnat-Cheres in het bergland 

van Efraïm, ten noorden van de Gaäs. 10 Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders 

waren verenigd, kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de HEER en wat 

hij voor Israël had gedaan. 

11 De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de HEER: ze gingen de Baäls 

dienen. 

 
2e Schriftlezing Efeziërs 4 : 17 t/m 21a 

 

17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun 

loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met 

God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze 

zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20 

Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch 

onderricht over hem gekregen? 
 

Zingen: Psalm 119 vers 40 en 60 

 

40    Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
 dat in de duisternis mijn schreden richt. 
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
 dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
 dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 

 60    Zie hoe ik uw vermaningen bemin; 
 wil mij goedgunstig tot het leven leiden. 
 Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin, 

 uw woord dat goed en kwaad leert 

onderscheiden. 
 Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid in, 
 uw heilig woord is recht voor alle tijden. 
 

 



 

Preek : Een pittige vraag in Bethel 

Zingen gezang 169 vers 4 en 5  

4    Maar God heeft naar ons omgezien! 
 Wij, in de nacht verdwaalden, 
 hoe zou het ons vergaan, indien 
 Hij ons niet achterhaalde, 
 indien niet in de duisternis 
 het licht dat Jezus Christus is 
 gelijk de morgen straalde. 

 
 

5    Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
 Gij Opgang uit den hoge, 
 die onze ziel hebt vrijgekocht, 
 dat zij U dienen moge, 
 Gij herder die 't verloorne zoekt, 
 de hemel heeft ons niet vervloekt: 
 God is om ons bewogen. 
 

 
Afscheid kinderen groep 8 

 

 

Dankgebed en voorbeden 

 
 
 
Collecte – kort muzikaal intermezzo 
 
 
 
Zingen: Opwekking 277 
 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster,  

niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
 

 
 
Zegen (staande) 
 


