
 



Afkondigingen (Rob van Butselaar) 
 
Zingen: Ik zal er zijn (Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Votum en groet (dominee Nobel) 
 
Groet van de jongeren (Remco in ’t Veld) 
 



Zingen: OTH 301 - Samen in de naam van Jezus 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Geloofsbelijdenis (Annelot van der Vaart) 
 
 
 



Zingen: OTH 232 - Licht van de wereld 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
(Refrein) 
 
Gebed (dominee Nobel) 
  



Schriftlezing (Merel Doornenbal en Rianne de Regt)  
 
Jozua 6 : 20 - 21 
 
20 Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het 
gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk 
een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de 
stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. 21 En zij 
sloegen alles wat in de stad was, met de ban, met de scherpte van 
het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de 
oude, en tot het rund, het schaap en de ezel toe. 
 
Jozua 8 : 22 - 29 
 
22 Ook kwamen die mannen uit de stad hun tegemoet, zodat zij 
midden tussen de Israëlieten in kwamen: deze van hier en die van 
daar. Zij versloegen hen, totdat er geen ontkomene of 
overlevende overbleef. 23 Maar de koning van Ai grepen zij levend 
en zij brachten hem bij Jozua. 24 En het gebeurde, toen Israël 
gereed was met het doden van al de inwoners van Ai op het veld, 
in de woestijn waar zij hen achtervolgd hadden, en zij allen door 
de scherpte van het zwaard gevallen waren totdat zij allen 
omgekomen waren, dat heel Israël zich naar Ai keerde, en zij 
sloegen zijn inwoners met de scherpte van het zwaard. 25 En het 
gebeurde dat het er twaalfduizend waren, allen die op die dag 
vielen, van de man tot de vrouw toe, allemaal mensen uit Ai. 26 
Jozua trok zijn hand, die hij met de werpspies had uitgestrekt, niet 
terug, totdat hij al de inwoners van Ai met de ban geslagen had. 
27 Alleen roofden de Israëlieten voor zichzelf het vee en de buit 
van die stad, in overeenstemming met het woord van de HEERE 
dat Hij Jozua geboden had. 28 Jozua verbrandde Ai en hij maakte 
het tot een eeuwige ruïne, tot een woestenij, tot op deze dag. 29 
De koning van Ai hing hij aan een paal, tot de tijd van de avond. 



En rond zonsondergang gaf Jozua bevel dat men zijn dode lichaam 
van de paal zou afnemen. Daarop wierpen zij het bij de ingang van 
de stadspoort neer en richtten daar een grote steenhoop 
bovenop, die er is tot op deze dag. 
 
Jozua 10 : 40 - 43 
 
40 Zo versloeg Jozua heel het land, het Bergland, het Zuiderland, 
het Laagland en de hellingen, en al hun koningen. Hij liet geen 
overlevende over, ja, hij sloeg alles wat adem had met de ban, 
zoals de HEERE, de God van Israël, geboden had. 41 Jozua versloeg 
hen van Kades-Barnea af en tot Gaza toe, ook het hele land Gosen, 
en tot Gibeon toe. 42 Jozua veroverde al deze koningen en hun 
land in één keer, want de HEERE, de God van Israël, streed voor 
Israël. 43 Toen keerde Jozua terug naar het kamp in Gilgal, en heel 
Israël met hem. 

 



Collecte (jongeren) 

1. Kerk en eredienst 
2. GZB najaarscollecte (deelgenotenproject Rwanda) 
3. Onderhoud gebouwen (bij de uitgang) 

Zingen: Psalm 24 vers 4 en 5 
 
Verhoogt, o poorten, nu den boog, 
rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog, 
opdat de Koning in moog' rijden! 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer! 
't Is God, geweldig in het strijden! 
 
Verhoogt, o poorten, nu den boog, 
rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog, 
opdat g' uw Koning moogt ontvangen! 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
’t Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 
 
Preek (dominee Nobel) 
 
Zingen: Psalm 105 vers 3 
 
Vraagt naar den HEER’ en Zijne sterkte, 
naar Hem, Die al uw heil bewerkte. 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, 
gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
Aan Zijn doorluchte wonderdaân, 
en wilt Zijn straffen gadeslaan. 
 



Dankgebed (Rebecca van der Mel. Dit gebed wordt afgesloten 
met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vader) 
 
Zingen: OTH 137 – Gebed om zegen 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen (dominee Nobel) 


