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                                                 Orde van dienst - Zondag 18 juli 2021 

     

Voorganger: ds. C.E. Lavooij 

     

Organist: Frank van Zuidam 

     

Aanvang: 10.00 uur  

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Gemeente gaat hierna staan) 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 
Lied: Psalm 81: 8, 7 en 9 
 
8. Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 

7. Luister, welk bevel 
Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! 
Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod 
ooit u onderwerpen! 

9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

Kindermoment en lied: Hemelhoog 382: 1, 2 en 3 ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ 
 
1. Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 

2. Read your bible,  
pray every day (3x)  
Read your bible, pray every day  
if you want to grow (3x)  
Read your bible, pray every day, if you want to 
grow 

3. Lis ta bible,  
prie chaque jour (3x)  
Lis ta bible, prie chaque jour  
quand tu veux grandir (3x)  
Lis ta bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir 
 
Wet/leefregels 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Richteren 3: 12-30 
[12] Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de HEER. Daarom zette de HEER koning Eglon 
van Moab aan om de wapens tegen Israël op te nemen. [13] Eglon wist ook de Ammonieten en de 
Amalekieten op zijn hand te krijgen. In een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich 
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meester van de Palmstad. [14] Achttien jaar moesten de Israëlieten koning Eglon van Moab dienen. [15] 
Toen riepen ze de HEER te hulp, en de HEER zond iemand om hen te bevrijden: Ehud, de zoon van Gera uit 
de stam Benjamin, een linkshandige. Deze Ehud ging namens de Israëlieten schatting afdragen aan koning 
Eglon. [16] Maar eerst liet hij zich een kort tweesnijdend zwaard maken dat hij onder zijn kleding verborg, 
op zijn rechterheup. [17] Nadat hij de schatting aan de vadsig dikke koning Eglon had aangeboden, [18] 
deed hij zijn dragers uitgeleide, [19] maar zelf maakte hij bij de stenen beelden bij Gilgal rechtsomkeert. Hij 
liet zich bij de koning aandienen met de mededeling dat hij een geheime boodschap voor hem had. Op een 
wenk van de koning verlieten alle aanwezigen de zaal. [20] Ehud ging naar de koning, die zich had 
teruggetrokken in de koelte van zijn bovenvertrek, en zei: ‘Ik heb voor u een boodschap van God.’ Toen de 
koning opstond van zijn troon, [21] trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak 
het in Eglons buik. [22] De kling verdween tussen de vetkwabben, die zich daarna ook om het gevest sloten, 
want Ehud trok het zwaard niet terug maar liep snel de kamer uit, [23] de galerij op, nadat hij de deuren 
van het vertrek van binnenuit vergrendeld had. [24] Hij was nog niet weg, of de dienaren van de koning 
kwamen de zaal weer binnen. Ze merkten dat de deuren van het bovenvertrek waren vergrendeld en 
zeiden tegen elkaar: ‘Hij heeft zich zeker weer afgezonderd om zijn behoefte te doen.’ [25] Ze wachtten een 
hele tijd, maar de deuren van het vertrek werden niet geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en 
openden de deur van buitenaf – en daar lag hun heer, dood op de grond. 
[26] Ehud had van hun getalm gebruikgemaakt om te ontsnappen. Hij passeerde de stenen beelden en 
ontkwam naar Seïra. [27] Bij zijn aankomst in het bergland van Efraïm blies hij op de ramshoorn. Onder zijn 
aanvoering kwamen de Israëlieten uit de bergen. [28] Hij zei tegen hen: ‘Volg mij, want de HEER heeft uw 
vijanden, de Moabieten, aan u uitgeleverd.’ Ze volgden hem en bezetten de oversteekplaatsen in de 
Jordaan, zodat er geen Moabiet meer langs kon. [29] De Israëlieten versloegen ongeveer tienduizend 
Moabieten. Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet een. [30] Moab 
moest die dag buigen voor Israël, en het land had tachtig jaar rust. 
 
Lied: Psalm 135: 8 en 9 
 
8. Aller volken goden zijn 
goud en zilver, pracht en praal, 
werk van ’s mensen hand en brein, 
zonder geest en zonder taal. 
Zij zijn blind en zij zijn doof 
voor aanbidding en geloof. 

9. Wat men ook tot goden wijdt, 
’t is maar schijn en onbezield. 
Al wie afgodsbeelden snijdt 
en voor eigen maaksel knielt, 
gaat te gronde met het goud 
waar hij blindelings op vertrouwt

Preek 
 
Lied: Gezang 723 (Nieuwe Liedboek) ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ 
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2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte & muzikaal intermezzo 
 
Slotzang: Gezang 939 (Nieuwe Liedboek) ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ 

 
 
2. U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zegen (staande) 
 


