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Inleidend orgelspel 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 68: 16 

 
 

  
 
Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 3-4, paragraaf 17 
 

 

Zingen: Morgenzang: 3 
 
 
 
 
 
 

Schriftlezing: Richteren 6: 1-14 
1 Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des HEEREN; zo gaf hen 
de HEERE in de hand der Midianieten, zeven jaren. 2 Als nu der Midianieten hand 
sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de 
holen die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestingen. 3 Want het geschiedde 
als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten, en die van 
het oosten kwamen ook op tegen hem. 4 En zij legerden zich tegen hen en verdierven 
de opkomst des lands, tot waar gij komt te Gaza; en zij lieten geen leeftocht over in Is-
raël, noch kleinvee, noch os, noch ezel. 5 Want zij kwamen op met hun vee en hun 
tenten; zij kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemels niet 
tellen kon; en zij kwamen in het land om dat te verderven. 6 Alzo werd Israël zeer ver-
armd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot den HEERE. 
7 En het geschiedde als de kinderen Israëls tot den HEERE riepen, ter oorzake van de 
Midianieten, 8 Zo zond de HEERE een man die een profeet was, tot de kinderen Isra-
els; die zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God Israëls: Ik heb u uit Egypte doen 
opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd; 9 En Ik heb u verlost van de hand der 
Egyptenaars en van de hand van allen die u drukten; en Ik heb hen voor uw aangezicht 
uitgedreven en u hun land gegeven. 10 En Ik zeide tot ulieden: Ik ben de HEERE uw 
God; vreest de goden der Amorieten niet, in welker land gij woont. Maar gij zijt Mijner 

1. Hij, die op Gods bescherming wacht, 

Wordt door den hoogsten Ko - ning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo - ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 

 

1. D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
Ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen 
Zich aan Uwe wegen 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 
 

16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
Heft psalmen op naar 't hemelhof, 
Van ouds Zijn troon en woning; 
Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
En heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 
Hij heeft in Israël Zijn eer 
En hoogheid willen tonen. 
Erkent dien God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
En boven wolken wonen. 
 
 

3. Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, 
Getrouw verrichten tot Uw eer; 
Dat Uwe gunst ons werk bekroon', 
Uw Geest ons leid' en in ons woon'. 
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stem niet gehoorzaam geweest. 11 Toen kwam een Engel des HEEREN en zette Zich 
onder den eik die te Ofra is, welke Joas, den Abiëzriet, toekwam; en zijn zoon Gídeon 
dorste tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. 
12 Toen verscheen hem de Engel des HEEREN, en zeide tot hem: De HEERE is met 
u, gij strijdbare held. 13 Maar Gídeon zeide tot Hem: Och, mijn heer, zo de HEERE met 
ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al Zijn wonderen, die 
onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de HEERE niet uit Egypte opge-
voerd? Doch nu heeft ons de HEERE verlaten en heeft ons in der Midianieten hand ge-
geven. 14 Toen keerde Zich de HEERE tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht, 
en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb Ik u niet gezonden? 

 
Gebed 
 

Zingen: Psalm 27: 1, 7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prediking over Richteren 6: 14  Gaan in Gods kracht 
Ds. W. Harinck 

 
Zingen: Psalm 31: 19 
 
19. Bemint den HEER, Gods gunstgenoten; 

Den HEER, Die vromen hoedt, 
En straft het trots gemoed. 
Zijt sterk; Hij zal u niet verstoten: 
Hun geeft Hij moed en krachten, 
Die hopend op Hem wachten. 

 
Toespraak directeur/ bestuurder Stichting Stéphanos  
J. van der Ham 

 

1. God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 
 
 7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
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Toespraak lid Raad van Toezicht Stichting Stéphanos 
Ds. G. Kater 
 

Toespraak TFC lid 
A. van Vliet 
 
Toezingen: Psalm 121: 4 

 
 
 
 
 
 
 

Dankwoord N. den Hartog 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Psalm 145: 4  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zegenbede 
 
Toezingen gezin Den Hartog door JV “Trajectum” 
 

 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van 
Nico en Janneke in Malawi.  
 
Rekeningnummer: NL27 INGB 0388 8963 96  
t.n.v. Stichting Stéphanos 
 
 
 

4. 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. 
 
 
 

4. Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer; 
Uw gunstvolk zal verblijd U zeeg'nen, HEER, 
En roemen van Uw koninkrijk, Uw macht, 
Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht; 
Om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht blaken, 
Uw heerlijkheid, Uw macht bekend te maken, 
En d' eer Uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, 
Voor aller oor den hoogsten roem te geven. 
 
 


