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Volleybaltoernooi
voor jong & oud!

Wanneer: 24 augustus
2022 om 19:00 uur

Locatie: grasveld bij de 
Morgenster 06-24565996

kokenfreexs@hotmail.com

FreeXs Hellendoorn/Nijverdal

freexs.sportweek



Welkom in de dienst 
van zondag 14 augustus 2022
Voorganger : ds. Aafko de Vries
Ouderlingen : Anke Bosch en Wim Noort
Diakenen : Henk en Sinie Maatman, 

Jan Ehrenhard
Orgel : Ineke ten Brug
Lector : Marieke Tijhuis



Psalm 145 : 1 en 2

Welkom





Psalm 145 : 2





Stil gebed



Uitleg dienst

Stil gebed
Bemoediging
Groet



Verootmoedingsgebed

Uitleg dienst
Thema : Vurig geloven



Psalm 81 : 1 , 2 , 9

Verootmoedigingsgebed
Woord van vergeving
Leefregels



Psalm 81 : 2



Psalm 81 : 9



Gebed



Gebed 

Lezing



Lezing

Bijbellezing :
Jeremia 23 : 23 – 29 



Ben Ik alleen een God van dichtbij,
ben Ik niet ook een God van ver? 
– spreekt de HEER. 24 Als iemand zich verbergt,
zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER.
Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde? –
spreekt de HEER. 25Ik heb gehoord wat voor 

leugens die profeten in mijn naam 
verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb 
een droom gehad!”



26Hoe lang nog blijven die leugenachtige 
profeten hun eigen verzinsels 
verkondigen? 27Hoe lang nog zijn ze erop uit 
om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn 
volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun 
voorouders mijn naam door Baäl zijn 
vergeten? 28Een profeet die droomt, vertelt 
niet meer dan een droom, 



Lied 320 : 1 en 3

maar wie mijn woorden kent, geeft mijn 
woorden betrouwbaar weer.
Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt 
de HEER. 29 Is mijn woord niet als een vuur,
als een hamer die een rots verbrijzelt? –
spreekt de HEER.



Lied 320 : 3



Lezing



Lezing

Bijbellezing :
Lucas 12 : 49 - 56



49Ik ben gekomen om op aarde een vuur  
te ontsteken, en wat zou Ik graag willen 
dat het al brandde! 50 Ik moet een doop 
ondergaan, en Ik word hevig gekweld zolang 
die niet volbracht is. 51 Denken jullie dat Ik 
gekomen ben om vrede te brengen op aarde? 
Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik verdeeldheid 
kom brengen. 52Van nu af aan zullen vijf in één 
huis verdeeld zijn:



drie tegen twee en twee tegen drie.
53 De vader zal tegenover zijn zoon staan 
en de zoon tegenover zijn vader, de moeder 
tegenover haar dochter en de dochter 
tegenover haar moeder, de schoonmoeder 
tegenover haar schoondochter en de 
schoondochter tegenover haar 
schoonmoeder.’ 54 Tegen de menigte zei Hij: 



‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen 
in het westen, zeggen jullie meteen dat er 
regen op komst is, en dat is ook zo. 55En 
wanneer jullie merken dat de wind uit het 
zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op 
komst is, en dat is ook zo. 56Huichelaars! De 
aanblik van de aarde en de hemel kunnen 
jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze 
tijd niet kunnen duiden? Lied 412 : 1 en 3 





Lied 412 : 2





Uitleg en verkondiging



Lied 823 : 1 en 5

Uitleg en verkondiging

Thema : Vurig geloven







Lied 823 : 5





Meeleven met elkaar



Pastorale mededelingen

Gebeden



Dankbeden 
Voorbeden

CollecteCollecte
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Collecte



Collecte



Collecte



Collecte



CollecteLied 315 : 1 en 5





Lied 315 : 3





Zegen 



Zegen met gezongen “Amen”

Koffie



Na de dienst worden jullie uitgenodigd
om te blijven napraten onder het 

genot van ranja, een kop koffie of thee.
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Wij wensen u 
een gezegende 
week! 


