geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten
gedaan?
23 	Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; * ga weg van Mij, u die de
wetteloosheid werkt!
24 	Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met
een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en
stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
26 	En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man
vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en
sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.
28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond
van Zijn onderricht,
29  	want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.

Zingen: Psalm 71: 2

Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.

We luisteren naar de preek
Zingen: Psalm 95:1 en 4

Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.
Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Collecte

De collectezak gaat rond. U krijgt gelegenheid om geld te geven ter
ondersteuning van het werk in Gods Koninkrijk.

Dankgebed en voorbede

Wij danken de HEERE voor deze kerkdienst
en wij bidden voor elkaar.

Hervormde Gemeente Huizen

Oude Kerk
zondag 16 augustus 2015 • 9.30 uur

Zingen: Psalm 18

Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,
O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen.
Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER,
Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.

Zegen

Wij ontvangen aan het einde van deze dienst
de zegen van de Heere God.

Liturgie voor de
afsluiting
Vakantiebijbelweek

Er is gelegenheid voorin de kerk om een kopje koffie of een glaasje
fris te drinken. Hiervoor wordt u hartelijk uitgenodigd.
Tijdens de ontmoeting na de dienst vertelt Marieke Ebbers ons
over haar toekomstig werk in Zuid-Afrika. Marieke vertrekt D.V. 29
augustus naar Zuid-Afrika. Onder de vlag van Operatie Mobilisatie
(OM) hoopt zij daar zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Voor
minimaal twee jaar zal zij werkzaam zijn in het Aids Hope Centre in
Mamelodi, Pretoria.

Thema:
Fijn dat u en jullie vanmorgen in de kerk waren. Heeft u/hebben
jullie nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze dienst
of behoefte aan een persoonlijk gesprek neem dan contact op met
de predikant: Ds. P.M. van ’t Hof, Jagersweg 11, tel. 035-5251348.
Zijn mailadres is: pvanthof@hervormdhuizen.nl. De wijkpredikant
kunt u ook aanspreken tijdens het koffiedrinken.

‘De bouwplaats’
Voorganger: Ds. P.M. van ’t Hof • Koster: Riet Jongerden
Orgel/piano: Paul Joosse • Dwarsfluit: Joke van ’t Hof

Mededelingen van de kerkenraad door een ouderling
Zingen: Psalm 118: 12

Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

Zingen: Psalm 32: 4

Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

Gebed

De ouderling geeft de dominee een hand

Wij danken de Heere dat Hij ons samenbrengt in de kerk en bidden of Hij ons
wil helpen om Zijn Woord te begrijpen en dat wij in Hem mogen geloven.

Gelegenheid tot stil gebed

Kinderen Vakantiebijbelweek vertellen over
het thema en zingen liederen

Hij wenst hem Gods zegen.

Wij vragen voor onszelf, voor elkaar en voor de dominee
om de zegen van God tijdens de dienst.

Votum en groet

We bidden om de hulp van de HEERE en we ontvangen Zijn groet.

Zingen: Psalm 62: 1 en 5

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

De tien geboden van God

In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

Wij luisteren naar Gods wet aan ons gegeven.

De bouwplaats

Een architect, elektricien
een schilder, timmerman
ze bouwen aan een huis,
ze maken er iets van.
Zo heeft de Heere God voor mij
ook een prachtig plan!
waaraan ik met Hem samen bouwen kan.
Hij weet precies wie ik ben.
De Heere God alleen
kent me helemaal van top tot teen.
Ik vertrouw me toe aan Hem!

God kent jou vanaf het begin
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Samen

1. Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.

2. Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar samen.

3. Samen, vormen zij een huis,
Samen, muren, deuren en ramen,
Samen, vormen zij een huis,
samen.

4. De Heer bouwt ook Zijn huis,
daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis,
dat God er wonen kan.

5. Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar samen.

6. Samen, zijn wij het huis van de Heer,
Samen, zoveel verschillenden namen,
Samen, zijn wij het huis van de Heer,
samen.

7. Samen, zijn wij het huis van de Heer,
Samen, zoveel verschillenden namen,
Samen, zijn wij het huis van de Heer,
samen, Amen!

We lezen uit de Bijbel:
Mattheus 4: 12-17 en Mattheus 7: 21-29
Het begin van Jezus prediking

12 Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea.
13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied
van Zebulon en Naftali,
14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei:
15 	Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan,
Galilea van de volken,
16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het
land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.
17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen.

Mattheus 7: 21-29

21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der
hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22	 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam

