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Inleidend orgelspel
Voorzang – Psalm 122:1
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: Zie, wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.
Toespraken
De volgende personen zullen ds. Breugem toespreken:
- Burgemeester D.A. Heijkoop, namens college B&W HardinxveldGiessendam.
- Ds. W.C. Meeuse, consulent.
- Ds. W.J. Westland, namens werkgemeenschap Oost binnen de ring
Alblasserdam.
- Ouderling-scriba J. van den Bout, namens gemeente en
kerkenraad.
Samenzang – Psalm 121:3 en 4 (staande)
Zijn wacht, waarop men hopen mag,
zal, daar zij u bedekt,
en u ter schaduw strekt,
de maan bij nacht, de zon bij dag,
in koud' en gloed vermind'ren,
Opdat zij u niet hind'ren.
De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar,
uw ziel voor ramp bewaar'.
De HEER’, 't zij g' in of uit moogt gaan,
en waar g' u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

Dankwoord door ds. J.C. Breugem
Stil gebed
Votum en Groet
Samenzang – Psalm 121:1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
die hemel, zee en aarde
eerst schiep, en sinds bewaarde.
Geloofsbelijdenis –
Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, 1-4
Samenzang – Psalm 45:2
Gord, gord, o Held, Uw zwaard aan Uwe zijde,
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde!
Vertoon Uw glans, vertoon Uw majesteit,
rijd zegerijk in Uwe heerlijkheid.
Op 't zuiv're woord der waarheid. Rijd voorspoedig
en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig.
Uw rechterhand zal 't Godd'lijk rijk behoên,
en in den krijg geduchte daden doen.
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing - Jozua 1:1-9 en Jozua 5:13 t/m 6:7
Jozua 1:1-9
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.
7
Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen
overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft.
Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult
handelen overal waar u gaat.
8
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u
moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen
overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u
uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
9
Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en
wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u
heen gaat.
Jozua 5:13 t/m 6:7
De Bevelhebber van het leger van de HEERE
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.
De val van Jericho, Rachab gespaard
1
Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten: er ging
niemand uit en er ging niemand in.
2
Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn
koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven.
3
U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één
keer rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen.
4
Zeven priesters moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen
dragen. En u moet op de zevende dag zeven keer rondom de stad
gaan, en de priesters moeten op de bazuinen blazen.
5
En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de
ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een
luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk
moet eroverheen klimmen, ieder recht voor zich uit.
6
Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen:
Draag de ark van het verbond, en laat zeven priesters zeven
ramsbazuinen dragen, voor de ark van de HEERE uit.
7
En tegen het volk zei hij: Trek verder en ga rondom de stad, en
wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de HEERE uit
trekken.
Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Plaatselijk jeugdwerk – HGJB traject
De kerkjes bij de uitgang zijn bestemd voor de plaatselijke diaconie

Samenzang – Psalm 99:1 en 8
God, de HEER’, regeert.
Beeft, gij volken, eert,
eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
tussen Cherubs woont
en Zijn grootheid toont.
Dat zich d' aard bewege.
Hij is Isrels zege!
Geeft dan eeuwig' eer
onzen God en HEER’!
Klimt op Sion, toont
eerbied, waar Hij woont,
waar Zijn heiligheid
haren glans verspreidt.
Heilig toch en t' eren
is de HEER’ der heren.
Woordverkondiging n.a.v. Jozua 5:13-15
Samenzang – Psalm 118:4 en 7
De HEER’ is aan de spits getreden
dergenen, die mij hulpe biên.
Ik zal, gered uit zwarigheden,
mijn lust aan mijne haat'ren zien.
't Is beter, als w' om redding wensen,
te vluchten tot des HEEREN macht,
dan dat men ooit vertrouw' op mensen,
of zelfs van prinsen hulp verwacht'.
De HEER’ is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, Die mijn heil bewerkte,
dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
van hulp en heil, ons aangebracht.
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."
Dankgebed en voorbede

Samenzang – Psalm 144:1 (staande)
Gezegend zij de HEER’, Die t' allen tijde
mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde
en tot den krijg mijn vingers toebereidt;
mijn hoge burg, mijn goedertierenheid.
Die mij bevrijdt; mijn schild, op Wiens vermogen
ik vast vertrouw; Wiens arm mij wil verhogen;
Die heerschappij en roem en sterkte geeft,
en Die mijn volk mij onderworpen heeft.
Wegzending en Zegen
U bent van harte uitgenodigd om na de dienst ds. en mevrouw
Breugem voor in de kerk de hand te drukken.
Genodigden zijn van harte welkom in het Kerkcentrum waar zij familie
Breugem kunnen ontmoeten.

