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Bij de diensten

Vragen n.a.v. de preken

In de ochtend- en avonddienst gaat ds. Dubbelman voor
en lezen we het laatste gedeelte van het 2e hoofdstuk
van de brief van Jakobus. In de morgendienst lezen we
Jakobus 2: 14-19, daarin gaat het over wat geloof niet
is. In de avonddienst lezen we Jakobus 2: 20-26 en
daarin gaat het over wat geloof wel is. In de avonddienst horen we ook van de jongeren en leiding van het
kamp Purnode hoe de kampweek is geweest.

1. Kan iemand geloven zonder dat je er enig effect van
ziet in zijn leven?
2. Bedenk wat de gevolgen zijn van:
a) geloof zonder werken
b) werken zonder geloof.
3. Waarin onderscheidt het ‘geloof” van een boze geest
(demon) zich van echt geloof?
4. Hoe zou je de betekenis van “Bijbels geloof” uitleggen
aan iemand die niets van het christelijk geloof weet?
5. Wat zou je zeggen tegen iemand die volgens jou een
christen is, maar wel het gevoel heeft altijd te kort te
schieten naar God toe?

Collecten
1. Diaconie
2. Werk in de plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen
De opbrengst van de zendingsbussen is voor zending via
internet

Meeleven
Afgelopen maandag 23 juli zijn de jongeren en leiding
van het kamp Purnode gaan mountainbiken. Helaas is
Arjan Stam (van Wenastraat 13, 3381 BK) daarbij ongelukkig gevallen en is hij opgenomen op de intensive care
van het ziekenhuis in Luik. Ondanks de eerste schrik
zijn we dankbaar dat het uiteindelijk goed is afgelopen.
Woensdag mocht hij het ziekenhuis verlaten en is hij
terug naar Nederland gegaan. Thuis herstelt hij nu van
een zware hersenschudding en we wensen hem Gods
zegen daarbij.

Kinderlied – Vertel het aan de mensen…
1. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft;
Vertel het aan de mensen.
2. Want iedereen moet weten wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft
Iedereen moet weten.
OTH 451, Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Lied avonddienst – Opwekking 461
Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.
Refrein: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

Agenda
03-08 Ophalen oud papier
04-08 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur

Meer op www.hervormdgiessenburg.nl
Kamplied Purnode – Alive in You

Vertaling Alive in You

From beginning to the end
All my life is in Your hands
This whole world may hold me down
But it can never drown You out
I'm not merely flesh and bone
I was made for something more

In de holte van Uw hand
draagt U mij, mijn leven lang.
Ook als de wereld mij benauwt,
hoop ik op U, die van mij houdt.
Ik ben meer dan vlees en bloed
en voor zoveel meer bedoeld.

Refrein:
You are God, You're the Great "I Am"
Breath of life I breathe You in
Even in the fire, I'm alive in You!
You are strong in my brokenness
Sovereign over every step
Even in the fire, I'm alive
I'm alive in You!

Refrein:
U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:
Heer ik leef in U.

Through the dark I hear Your voice
Rising up I will rejoice
For I was lost but now I'm found
'Cause even death can't hold You down (Refrein)

Heer, Uw stem klinkt in de nacht.
Sta ik op, dan juicht mijn hart!
Toen ik verdwaald was, vond U mij;
zelfs van de dood maakt U mij vrij! (Refrein)

Brigde
It's no longer I who live, but Christ
)
Who lives within me, Christ who lives within me ) 2x
From beginning to the end You deserve the glory )
You deserve the glory
)

Ik leef niet langer voor mijzelf,
)
maar Christus leeft nu in mij,
)
Christus leeft nu in mij.
) 2x
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient )
alle eer en glorie, alle eer en glorie! )

Refrein 2x

Refrein 2x

Vanuit de redactie
In verband met vakantie van de redactieleden zal er
zondag 5 augustus geen nieuwsbrief verschijnen.

Dabar
Gijsbert en Willemieke van Wingerden (Wilhelminalaan
47, 3381 BN) vertrekken komende zaterdag 4 augustus naar camping de Put in Ottoland. Zij zullen daar
twee weken als campingpastors actief zijn samen met
het Dabarteam. In de dienst zullen we voor hen bidden
en ook om Gods zegen vragen voor al het Dabar-werk
dat momenteel plaats vindt.
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