Zingen: Psalm 68: 10 en 17

Dankwoord ds. Van ’t Hof

10.		Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Dankgebed en voorbede

17.		Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
uit Uw verheven heiligdom,
aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om fam. Van ’t Hof te
begroeten. Zij zullen zich daarvoor onder de kansel opstellen.

Zingen: Psalm 46: 6
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6. De HEER, de God der legerscharen,
is met ons, hoedt ons in gevaren;
De HEER, de God van Jacobs zaad,
is ons een burcht, een toeverlaat.

Zegen

Liturgie voor de intrededienst
van ds. P.M. van ’t Hof

De genodigden worden verwacht in Kerkelijk Centrum ’t Visnet,
waar gelegenheid is om fam. Van ’t Hof te ontmoeten.

Collecten
Toespraken:

- Ds. G.J. Mantel, namens het Ministerie van predikanten
- Br. C. Gooijer, namens de Algemene Kerkenraad
- Br. A. Honing, namens de wijkkerkenraad

Toezingen: Psalm 90 vers 9 (gewijzigd)

“In de dienst van de HEERE”
opgave - gave - overgave

9. Laat Uw genâ hem met haar troost verrijken
en laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken:
Uw liefd’, Uw macht behoed’ hem voor bezwijken.
Sterk zijne hand en zegen zijne vlijt
bekroon zijn werk, en nu, en t’ allen tijd’.

Voorganger: Ds. P.M. van ’t Hof • Koster: Mw. R. Jongerden
Orgel: Dhr. A. van Pelt

Mededelingen van de kerkenraad

Geloofsbelijdenis: Dordtse Leerregels 1: 1-4

De Bevelhebber van het leger van de HEERE

Zingen: Psalm 100: 1, 3 en 4

Zingen: Psalm 48: 4 en 6

1. Juich, aarde, juich alom den HEER;
dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

4. Wij, o verheven Majesteit,
gedenken Uw weldadigheid
in 't midden van Uw heil'ge woning.
Gelijk Uw naam is, grote Koning,
bij ons terecht geprezen,
zo is Uw roem gerezen,
en bij de volken zeer vermaard,
tot aan het uiterst' eind der aard.
Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt,
is met gerechtigheid vervuld.

13 Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag,
en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand.
Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze
tegenstanders?
14 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben
Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer
en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken?
15 Toen zei de Bevelhebber van het leger van de HEERE tegen Jozua: Doe uw
schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua
deed dat.

2. 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.
3. Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 19: 7
7. Weerhoud, o HEER, Uw knecht,
dat hij zijn hart niet hecht,
aan dwaze hovaardij.
Heerst die in mij niet meer,
dan leef ik tot Uw eer,
van grote zonden vrij.
Laat U mijn tong en mond,
en 's harten diepste grond,
toch welbehaaglijk wezen.
O HEER, die mij verblijdt,
mijn rots en losser zijt,
dan heb ik niets te vrezen

5. 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
Schriftlezing: Jozua 1: 1-6 en Jozua 5: 13-15
God beveelt Jozua Israël naar Kanaän te leiden
1

Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de
HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:
2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u
en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.
3 	 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat
Ik tot Mozes gesproken heb.
4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de
Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon
ondergaat, zal uw gebied zijn.
5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik
met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
6 	 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen
gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.

Zingen: Bedezang voor de predikatie
O God, die onze Vader zijt;
die t' allen tijd, ons Uwe tegenwoordigheid,
in Christus, wilt betonen,
Wanneer men, in Uw naam vergaard,
Uw Woord verklaart; zie ons nu saâm daartoe bereid;
Uw Geest koom' bij ons wonen;
ontsluit des dienaars hart en mond;
Wil hem en ons verlichten,
opdat hij, uit Uw heilverbond,
zichzelf en ons moog' stichten,
en wij, op Uwe leer gegrond,
ons leven daarnaar richten.

Woordverkondiging
Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen
wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem:
Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken? (Jozua 5 : 14)
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