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Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 
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Lezing: Rechters 6 : 36 t/m 40. 
36Toen zei Gideon tegen God:  

‘Ik wil graag weten  
of het werkelijk uw bedoeling is  
door mijn toedoen Israël te bevrijden,  
zoals u hebt gezegd.  

37Daarom leg ik hier op de dorsvloer  
een wollen vacht.  
Als er morgenochtend dauw ligt op de wol 
terwijl de grond eromheen droog is,  
dan weet ik zeker dat u inderdaad  
door mijn toedoen Israël zult bevrijden.’ 



Lezing: Rechters 6 : 36 t/m 40. 
 

38En zo gebeurde het.  
De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. 
En er kwam water uit, wel een kom vol.  

39Toen zei Gideon tegen God:  
‘U moet niet kwaad op me worden  
als ik nog één keer aandring,  
maar ik wil nog een laatste proef nemen:  
nu moet de wol droog blijven  
en de grond eromheen nat zijn van dauw.’  



Lezing: Rechters 6 : 36 t/m 40. 
 

 

40Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: 
de wol bleef droog  
en de grond eromheen werd nat van dauw. 

* 





Lied 72 : 7, 



Lied 72 : 7. * 





Lezing: Johannes 7 : 1 t/m 24. 

Jezus op het Loofhuttenfeest 
7 
1   Daarna trok Jezus door Galilea;  

in Judea wilde hij niet komen,  
omdat de Joden daar hem wilden doden.  

2   Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest,  
3   en daarom spoorden Jezus’ broers hem aan: 

‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea;  
dan zien ook je leerlingen  
het werk dat je doet.  



Lezing: Johannes 7 : 1 t/m 24. 
4   Niemand doet toch iets in het geheim  

als hij bekend wil worden.  
Als je dit soort dingen doet,  
laat je dan zien aan de wereld.’  

5  Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem.  
6   Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, 

voor jullie is elke tijd goed.  
7  De wereld kan jullie niet haten,  

maar mij haat ze wel,  
omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is.  



Lezing: Johannes 7 : 1 t/m 24. 
8   Gaan jullie maar naar het feest;  

ik ga niet,  
omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’  

9   Dat zei hij, en hij bleef in Galilea. 
10Maar toen zijn broers naar het feest 

vertrokken waren, ging hij zelf ook,  
niet openlijk, maar in het geheim.  

11Intussen keken de Joden op het feest al naar 
hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. 



Lezing: Johannes 7 : 1 t/m 24. 
12Overal werd over hem gesproken:  

sommigen vonden dat hij een goed mens was, 
anderen meenden dat hij het volk misleidde.  

13Maar niemand durfde openlijk over hem te 
spreken uit angst voor de Joden. 

14Toen het feest al halverwege was,  
ging Jezus naar de tempel  
en hij gaf er onderricht.  

15De Joden waren verbaasd:  
‘Hoe weet hij dat allemaal,  
terwijl hij geen opleiding heeft gehad?’  



Lezing: Johannes 7 : 1 t/m 24. 
16Jezus zei:  

‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf,  
maar van hem die mij gezonden heeft.  

17Wie ernaar streeft te doen wat God wil,  
zal weten of mijn leer van God komt  
of dat ik namens mezelf spreek.  

18Wie namens zichzelf spreekt,  
is uit op zijn eigen eer,  
maar wie uit is op de eer  
van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar;  
hij bedriegt niemand. 



Lezing: Johannes 7 : 1 t/m 24. 
19U hebt van Mozes toch de wet gekregen?  

Maar niemand houdt zich aan de wet.  
Waarom probeert u mij te doden?’  

20‘U bent bezeten!’ riepen de mensen.  
‘Wie probeert u dan te doden?’  

21Jezus antwoordde:  
‘Eén ding heb ik gedaan,  
en u staat allemaal versteld.  



Lezing: Johannes 7 : 1 t/m 24. 
22Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven  

– niet dat die van Mozes komt,  
ze komt van de aartsvaders –  
en u besnijdt ook op sabbat.  

23Als er op sabbat besneden wordt omdat 
anders de wet van Mozes wordt overtreden, 
waarom bent u dan kwaad wanneer ik  
op sabbat iemand helemaal gezond maak?  

24Ga in uw oordeel niet op de schijn af,  
maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’ 

* 
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