
De volgende  GB  dienst  zal  D.V.  worden  gehouden  op  zondag  27 Oktober  in  de  “Ark” 
Voorganger  zal  zijn  .Ds.  G.  de  Fijter  uit  Kampen. 

Liturgie  voor  de  eredienst  op  Zondag  22 September  2019  te  Dronten 
 

Voorgangers  in  deze  dienst  is  Ds. J.  van  Holten uit .  Nunspeet 
Organist  is  Gert  v.d. Weijde . 

Orgelspel. 
 

Afkondigen 
 

De gemeente gaat staan, gevolgd door het zingen van 100 : 1 en 2 OB 
 

1.  Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

2. De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 

Stil gebed. 
 

Votum en groet, hierna gaat de gemeente zitten. 
 

Zingen. Psalm 100 : 3 en 4 OB 
 

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

 

4. Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 

Geloofsbelijdenis. 
 

Zingen Psalm 48 : 6 OB 
 

6. Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 

   Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
  Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

 

Gebed om opening van Gods woord en verlichting met de Heilige Geest. 
 

Schriftlezing Numeri 13 : 21 – 14 : 11 
 

21 Zij gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Zin tot Rehob, bij Lebo-Hamath. 22 Zij gingen het 
Zuiderland in en kwamen tot aan Hebron, en daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van 
Enak. Hebron nu was zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte.23 Daarna kwamen zij aan in het dal 
Eskol en sneden daar een rank af met één tros druiven, die zij met zijn tweeën aan een draagstok moesten 
dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee.24 Die plaats noemde men het dal Eskol 
vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden.25 Daarna keerden zij terug van het verkennen 
van het land, na verloop van veertig dagen. 26 Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aäron, en bij 
heel de gemeenschap van de Israëlieten, in de woestijn Paran, bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de 
gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. 27 Zij vertelden het Mozes en zeiden: 
Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en 
honing, en dit is zijn vrucht. 28 Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en 
heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien.29 In het Zuiderland woont Amalek, in 
het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten, aan de zee en aan de oever van de 
Jordaan wonen de Kanaänieten. 30 Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten 
wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. 31 
Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want 
het is sterker dan wij. 32 En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij 
verkend hadden, door te zeggen: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat 
zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen 
van grote lengte. 33 Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. 
Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. 

1 Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. 2 Al de 
Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in 
het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! 3 Waarom brengt de HEERE ons 
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dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi 
worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? 4 En zij zeiden tegen 
elkaar: Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren! 5 Toen wierpen Mozes en Aäron zich 
met hun gezicht ter aarde, voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. 6 En Jozua, de zoon 
van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren, 
7 en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te 
verkennen, is een bijzonder goed land.8 Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal 
Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. 9 Alleen, kom tegen de HEERE niet in 
opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun 
schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen! 10 Toen zei heel de 
gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de 
tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten. 11 En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog 
verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen 
gedaan heb. 

 

Zingen. Psalm 139 : 1 , 2 en 14 NB 
 

1  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 't ligt alles open voor uw ogen. 
 

2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven.

Verkondiging  
 

Zingen Gezang 429 L v d K. 
 

1  Wie maar de goede God laat zorgen 
 en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 

is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 

 

2  Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 

3  Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neemt zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, 
 

wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

Dankgebed en voorbede. 
 

Inzameling der gaven onder orgelspel.  
 

Zingen Psalm 121 : 1 en 4 NB 
 

1 Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  

 dit alles heeft geschapen.  
 Mijn herder zal niet slapen.  

 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 

Zegenbede. 
Gemeente  amen,  amen,  amen. 


