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Garderen, 11 juli 2020

Beste (doop)leden van onze gemeente,
Onderstaand de liturgie voor de diensten van D.V. morgen:
Ochtenddienst (09.30 uur)
1. Psalm 86: 6
2. Psalm 17: 3
3. Psalm 143: 10
4. Psalm 89: 8
Schriftlezing: Hebr. 12: 1-13

Avonddienst (19.00 uur)
1. Psalm 68: 10
2. Lofzang van Maria: 3
3. Psalm 72: 11
Schriftlezing: Matthéus 1: 18-25
H.C. Zondag 11

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerkvoogdij
3. Onderhoud De Rank
Collecten
Als u niet naar de kerk kunt, kunt u voor het geven aan de collecten gebruikmaken van de Scipio-app. Ook
is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen.
 Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL13 RABO 0366 312 367
 Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is NL87 RABO 0366 345 761
Uitzending kerkdiensten
U kunt meeluisteren en/of live meekijken naar de kerkdiensten via onze website www.hhggarderen.nl.
Zondagsschool ‘De HEERE is mijn Herder’
Aanstaande zondagmiddag verzorgt de zondagsschool een uitzending voor alle kinderen van de gemeente.
Deze begint om 14.00 uur en is te beluisteren via de kerktelefoon en www.hhggarderen.nl. Het zal dan de
laatste keer zondagsschool zijn voor dit seizoen. Het is fijn dat er de afgelopen maanden steeds uitzendingen
waren. De Heere zegene het onderwijs dat werd gegeven door juf Elly. Zij kreeg er de kracht en de liefde
voor. D.V. 6 september hoopt de zondagsschool weer te beginnen. We hopen dat de kinderen dan allemaal
weer ‘gewoon’ na de kerkdienst naar de zondagsschool kunnen komen.
Meditatie
D.V. vrijdagavond 17 juli zal er om 19.30 uur een meditatie worden uitgezonden. Omdat inmiddels veel
maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn versoepeld en het weer mogelijk is om met meerderen naar de kerk
te komen, zal dit de laatste keer zijn. We willen u hartelijk dankzeggen voor het meeluisteren. Het blijft
mogelijk de eerder gehouden meditaties terug te luisteren.
‘Wij zullen in Zijn woning gaan’ (Psalm 132 vers 5 berijmd)
Het is morgen de tweede keer dat we met meerderen naar Gods huis mogen. Opnieuw is er een bijzondere
dienst, want ’s morgens hopen een elftal personen openbare belijdenis des geloofs af te leggen. De Heere
geve een honger naar Zijn Woord.

Ten slotte
Geliefde gemeente, wij wensen u namens de kerkvoogdij en kerkenraad allen Gods zegen toe. Een
bijzondere tijd ligt achter ons. Onze ouderen hebben in hun lange leven verschillende tijden meegemaakt.
Maar niemand heeft ooit eerder beleeft wat wij afgelopen maanden hebben doorgemaakt als gevolg van een
wereldwijde pandemie.
Er is reden tot dankbaarheid dat het normale leven meer en meer zijn beslag krijgt. Toch bestaat er ook een
gevaar. Namelijk dat we ons minder afhankelijk van de Heere voelen en menen het zelf weer te kunnen.
We zijn vanuit onszelf geneigd weer over te gaan tot de orde van de dag, waarbij wij de Heere niet nodig
hebben. Laat het zo niet zijn! Laat dat niet het ‘nieuwe normaal’ zijn. Laten we schuld belijden voor Gods
heilig aangezicht. Laten we Hem om Zijn genade aanroepen. En laat het gebed om de leiding van Zijn
Geest vermenigvuldigen. De tijd, die we hebben beleefd, zal ons op zichzelf niet dichter bij de Heere
brengen. Maar wel kan en wil Hij die heiligen aan ons hart. Dan gebruikt Hij het als een middel in Zijn
hand om ons aan Zichzelf en Zijn zalige dienst te verbinden. En om ons te brengen tot de kennis van
Christus. Zodat wij Hem gaan bedoelen in ons leven.
namens uw kerkenraad

namens uw kerkvoogdij

Ds. D. Zoet

G. van Lagen

VOOR JONGEREN
Vragen bij de ochtendpreek
1. Welk beeld uit de sportwereld gebruikt Paulus in de tekst van de preek?
2. Wat moet er gebeuren om op de loopbaan te komen?
3. Wat wordt er bedoeld met een wolk van getuigen? Wat doen zij?
4. Wat betekent de oproep om te lopen met lijdzaamheid?
5. Wat kan ons hinderen tijdens het lopen? Wat moeten we afleggen?
6. Wie wordt bedoeld met de overste Leidsman?
7. Wat wordt er in de tekst allemaal van Hem gezegd? Leg uit wat het betekent.
8. Op welke baan loop jij?
Vragen bij de avondpreek
1. Wie gaf aan Jezus Zijn Naam?
2. Wat betekent die Naam?
3. Wie is er in het Oude Testament een type, een voorbeeld, van Jezus?
4. Wat doet de Vader met die Naam? Waarom doet Hij dat?
5. Wat is ‘zalig maken’?
6. Wat wordt bedoeld met: een volkomen Zaligmaker?
7. Wat betekent het dat Jezus de enige Zaligmaker is?
8. Wat zegt de Naam Jezus jou?

