31 maart 2019 – 17.00 uur – P Poortinga
orgel: Harry Kroeske
schriftlezing: Alida Larooy
Votum en groet
GK ps105: 5 ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken’.
Gebed
Lezen: Jozua 22 : 1 – 6, 10 – 16, 21 – 28.
NPB 78 : 1 en 2 ‘Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden.’
Woordverkondiging Jozua 22 : 24 ‘We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan’
NPB 63: 1 en 2 ‘U zoek ik, God voor dag en dauw’
Geloofsbelijdenis (gesproken)
GK ps52: 6 ‘Mijn God, ik zal U altijd prijzen’
Gebed
Gaven
LB 747 (LvdK 288): 1, 3 , 4 en 8 ‘Eens komt de grote zomer’
Zegen

31 maart 2019 – 17.00 uur – P Poortinga
orgel: Harry Kroeske
schriftlezing: Alida Larooy
Votum en groet
GK ps105: 5 ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken’.
5 God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

Gebed
Lezen: Jozua 22: 1 – 6, 10 – 16, 21 – 28.
221Jozua liet de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse bij zich komen. 2Hij
zei tegen hen: ‘U hebt alles gedaan wat Mozes, de dienaar van de HEER, u heeft opgedragen en u
bent ook mij in alles gehoorzaam geweest. 3U hebt uw broeders al die jaren nooit in de steek gelaten,
maar de opdracht die de HEER, uw God, u gegeven heeft getrouw uitgevoerd, tot op de dag van
vandaag. 4Nu heeft hij uw broeders vrede gegeven, zoals hij hun heeft beloofd. Ga daarom terug naar
uw eigen woonplaatsen, ga naar uw eigen gebied dat Mozes, de dienaar van de HEER, u heeft
toegewezen ten oosten van de Jordaan. 5Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn
onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden
na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.’ 6Hierna zegende Jozua hen en nam afscheid,
waarna ze huiswaarts gingen.
10

Toen ze bij de Jordaan waren gekomen bouwden ze, nog op de westelijke oever in Kanaän, een
opvallend, groot altaar. 11Dit kwam de andere Israëlieten ter ore. Ze hoorden dat Ruben, Gad en half
Manasse op de oever van de Jordaan, aan de grens van Kanaän, een altaar hadden gebouwd. 12De
volksvergadering werd bijeengeroepen in Silo en er werd besloten om tegen Ruben, Gad en half
Manasse ten strijde te trekken. 13De Israëlieten stuurden echter eerst een afvaardiging naar hen toe.
Deze bestond uit Pinechas, de zoon van de priester Eleazar, 14en tien vooraanstaande Israëlieten:
familiehoofden die ook aan het hoofd van een stam stonden.
15
Toen ze in Gilead waren aangekomen, bij de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft
van de stam Manasse, zeiden ze tegen hen: 16‘Wij spreken namens het volk van de HEER. De
volksvergadering wil weten waarom u de God van Israël ontrouw bent geworden door dat altaar te
bouwen. Vanwaar deze ontrouw waarmee u zich van de HEER hebt afgekeerd en tegen hem in
opstand bent gekomen?
21

De stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse antwoordden de stamhoofden
van Israël: 22‘Maar de God der goden, de HEER, weet toch ... En ook Israël moet weten dat wij beslist
niet tegen hem in opstand zijn gekomen en hem niet ontrouw zijn geweest. Als het wel zo is ... HEER,
God der goden, trek dan onmiddellijk uw handen van ons af. 23Als wij dit altaar inderdaad zouden
hebben gebouwd om ons van de HEER af te keren, om er brand- of graanoffers op te brengen of
vredeoffers, dan mag de HEER ons daarvoor laten boeten. 24We hebben het alleen maar uit voorzorg
gedaan. We wilden voorkomen dat uw nakomelingen tegen die van ons zouden zeggen: “Wat hebt u
eigenlijk met de HEER, de God van Israël, te maken? 25De HEER heeft immers tussen u, nakomelingen

van Ruben en Gad, en ons de Jordaan als grens gesteld. U hoort helemaal niet bij de HEER.” Kortom,
we waren bang dat uw nakomelingen die van ons zouden beletten de HEER te dienen. 26Daarom
zeiden we tegen elkaar: “Laten we een eigen altaar bouwen.” Het is geen altaar voor brandoffers en
vredeoffers, 27maar een altaar dat kan getuigen van de afspraak tussen u en ons en onze
nakomelingen. Want ook wij willen de HEER dienen bij zijn tabernakel en hem daar onze brandoffers
en vredeoffers brengen. Dan kunnen uw nakomelingen nooit tegen die van ons zeggen dat ze niet bij
de HEER horen. 28En als ze dat later toch zeggen, dan kunnen die van ons hun antwoorden: “Kijk, hier
staat een kopie van het altaar van de HEER dat onze voorouders hebben gebouwd. Het dient niet
voor brandoffers en vredeoffers, maar getuigt van de afspraak tussen u en ons.”

NPB 78: 1 en 2 ‘Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden.’
1 Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden,
naar wat wij eens van onze ouders hoorden.
Wij mogen het verleden niet vergeten;
ook moeten onze kinderen het weten.
Vertel met verve aan je nageslacht
over de HEER, zijn werken en zijn macht.
2 De HEER gaf Jakob regels voor het leven
en Hij gebood die verder door te geven.
Zo moest elk kind dat uit hem werd geboren
zijn grote daden en beloften horen.
Hij wilde dat het volk Hem dienen zou;
niet als destijds, toen waren zij ontrouw.

Woordverkondiging Jozua 22: 24 ‘We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan’
24

We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan. We wilden voorkomen dat uw nakomelingen
tegen die van ons zouden zeggen: “Wat hebt u eigenlijk met de HEER, de God van Israël, te maken?

NPB 63: 1 en 2 ‘U zoek ik, God voor dag en dauw’
1 U zoek ik, God, voor dag en dauw.
Hier in een land waar niets wil groeien,
laat U mijn hart van heimwee gloeien.
Ik ben zo dorstig naar uw trouw.
U hebt de macht, U bent verheven;
dat heb ik in uw huis gezien.
Ik zag uw liefde bovendien,
die mij meer waard is dan dit leven.

2 Ik roep uw naam aan, levenslang.
Ik steek mijn handen blij naar boven.
Mijn mond zal U uitbundig loven,
omdat ik zoveel goeds ontvang.
In bed lig ik te mediteren:
steeds weer heeft U mij opgezocht.
Ik ben compleet aan U verknocht.
U houdt mij vast, niets kan mij deren.
Geloofsbelijdenis (gesproken)
GK ps52: 6 ‘Mijn God, ik zal U altijd prijzen’
6 Mijn God, ik zal U altijd prijzen,
omdat U ’t hebt volbracht,
uw naam, die goed is, eer bewijzen,
uw naam die ik verwacht
en in de tegenwoordigheid
van heel uw volk belijd.

Gebed
Gaven

LB 747 (LvdK 288): 1, 3, 4 en 8 ‘Eens komt de grote zomer’
1 Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.
3 Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apost'len, martelaren,
verlosten in zijn naam.

4 Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.
8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Zegen

