Bodegraven, Dorpskerk
Zondag 3 augustus 2014 avonddienst
Schriftlezing, Deuteronomium 2: 2-7 | Lukas 8: 26-39| HSV
Orde van dienst:
Votum:
Onze hulp
in de Naam des Heeren
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
En vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Zingen Psalm 118: 1 en 2
1 Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen; "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"
2 Laat Arons huis Gods goedheid loven,
En zeggen: "Roemt Gods majesteit!
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"
Laat die God vrezen, Hem nu loven,
En zeggen; "Roemt Gods majesteit!
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"
Belijden wij nu het christelijk geloof
In verbondenheid met de Kerk
De vervolgde christenen…
Met de kerk zoals er geteld wordt
Als in Israël ingelijfd.
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 117
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1 Loof, loof den HEER', gij heidendom!
Gij volken, prijst Zijn Naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood,
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer!
Gebed tot opening van het Woord
Schriftlezingen:
1e lezing Deuteronomium 2: 2-7
2 Toen zei de HEERE tegen mij:
3 U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden
4 en gebied het volk: U gaat door het gebied van uw broeders trekken,
de kinderen van Ezau, die in Seïr wonen. Zij zullen wel bevreesd voor u zijn, maar u moet
zeer op uw hoede zijn.
5 Ga niet de strijd met hen aan, want Ik zal u van hun land nog geen voetbreed geven. Ik
heb het Seïrgebergte immers aan Ezau in bezit gegeven.
6 Voedsel moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt eten; ook water moet u
voor geld van hen kopen, zodat u kunt drinken.
7 Want de HEERE, uw God, heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Hij weet van uw
tocht door deze zo grote woestijn. Deze veertig jaar is de HEERE, uw God, met u geweest.
Het heeft u aan niets ontbroken.
Uit het Evangelie
2e lezing Lukas 8: 26-39
26 En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt.
27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd
door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in
de grafspelonken.
28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en zei met luide stem: Wat heb ik
met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid U dat U mij niet pijnigt.
29 Want Hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk
vele malen aangegrepen, en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem
in bewaring te houden, maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste
plaatsen gedreven.
30 Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zei: Legio; want er waren veel demonen in hem
gegaan.
31 En zij smeekten Hem dat Hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan.
32 En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten Hem
dat Hij hun zou toestaan daarin te gaan. En Hij stond het hun toe.
3 3En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens; en de kudde stortte van
de steilte af het meer in, en verdronk.
34 Toen zij die hen weidden, zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichtten het in de
stad en op het land.
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35 Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de
man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en
goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd.
36 En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost was.
37 En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg Hem van hen
weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug.
38 De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad Hem of hij bij Hem mocht blijven,
maar Jezus stuurde hem weg en zei:
39 Keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij
ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had.
Zingen Psalm 124: 1,2 en 3
1 Dat Israel nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER', die bij ons is geweest,
Indien de HEER', die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.
2 Dan hadden zij ons levendig vernield;
Hun hete toorn had ons gewis ontzield;
Bedolven in een diepen jammervloed;
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield,
Ons gans versmoord, had God het niet verhoed.
3 Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
Dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de HEER', die redt van 't graf,
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,
Tot enen roof niet in hun tanden gaf.
Preek
Psalm 124: 4
4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet:
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER' is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt
Dankgebed
Inzamelingen van de gaven
Zingen Psalm 42: 4 en 5
4 'k Denk aan U, o God, In't klagen,
Uit de landstreek der Jordaan.
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;
'k Roep van't klein gebergt' U aan.
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
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Daar 't gedruis der waatren groeit,
Daar Uw golven, daar Uw baren
Mijn benauwde ziel vervaren.
5 Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
Zegen
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