ORDE VAN DIENST

zondag 6 augustus 2017
Gezamenlijke Dienst van de Oranjekerk,
Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
in de Thomaskerk

Voorganger: Ds. Niek Scholten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Michelle Stukart
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Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun danket alle Gott” - à 2 claviers et pédale /
il canto fermo nel soprano - BWV 657
uit Leipziger Choräle 1744 - 48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 89: 1
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
G:
Amen.
Vervolg: Psalm 89: 2
V:

G:

Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Vervolg: Psalm 89: 14
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart
Gemeente zingt: Gezang 908: 1, 2, 6 en 7
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: 1 Samuel 18: 1 - 16 (Naardense Bijbel)
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En het geschiedt:
met dat hij voleindigd heeft
tot Saul te spreken
is de ziel van Jehonatan
al verknocht aan Davids ziel;
Jehonatan krijgt hem lief als zijn eigen ziel.
Saul neemt hem aan op die dag:
hij heeft het hem niet gegeven
om terug te keren
naar het huis van zijn vader.
Jehonatan smeedt met David een verbond,omdat hij hem liefheeft als zijn eigen ziel.
Dan trekt Jehonatan
het overkleed dat hij om heeft uit,
en geeft het aan David;
ook zijn aangemeten uitrusting
tot en met zijn zwaard,
zijn boog en zijn gordel.
David trekt uit,
overal heen waar Saul hem zendt,
en is voorspoedig,
en Saul stelt hem aan
over de mannen van oorlog,en dat is goed
in de ogen van heel de manschap
en ook
in de ogen van de dienaars van Saul.
Het geschiedt als zij aankomen,
als David terugkeert
van het verslaan van de Filistijn,
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dat de vrouwen uit al Israëls steden uitgaan,
zingend en reidansend
koning Saul tegemoet,met trommels, vreugdebetoon en triangels.
Lachend antwoorden de vrouwen elkaar
en zeggen:
Saul versloeg zijn duizenden
en David zijn tienduizenden!
Dat steekt zeer bij Saul;
dit spreken is kwaad in zijn ogen
en hij zegt:
ze gaven David tienduizenden
en mij gaven ze de duizenden!nu alleen nog het koningschap aan hem!
Saul begint David in het oog te houden,van die dag af en voortaan.
Het geschiedt de volgende morgen:
een boze geest van God grijpt Saul aan
en hij raakt binnen in het huis
in vervoering,
terwijl David met zijn hand zit te spelen
als dag aan dag,en de lans in Sauls hand is.
Saul gooit de lans
en zegt: ik sla David aan de wand!
Maar David draait weg van zijn aanschijn,
twee keer.
Dan wordt Saul bevreesd
voor het aanschijn van David,want de Ene is met hem geweest
en niet meer met Saul: hij is geweken.
Dan laat Saul hem wijken:
niet meer met hem!,
en stelt hij hem zich aan
tot overste van duizend;
zo trekt hij uit en komt hij terug
voor het aanschijn van de manschap.
David wordt op al zijn wegen voorspoedig:
de Ene is met hem.
Als Saul ziet
hoe zeer voorspoedig hij is,wordt hij schuw voor zijn verschijning;
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Maar heel Israël, en ook Juda,
heeft David lief,want hij is het die uittrekt en terugkomt
voor hun aanschijn.

Gemeente zingt: Gezang 1001
Tweede Schriftlezing: 1 Samuel 18: 17 - 30 (Naardense Bijbel)
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Dan zegt Saul tot David:
ziehier, mijn grootste dochter, Merav,
haar zal ik aan jou geven tot vrouw;
alleen: wees mij tot een ‘zoon van vermogen’
en voer oorlog in de oorlogen van de Ene!Saul heeft bij zichzelf gezegd:
niet míjn hand moet tegen hem zijn,
laat de hand van de Filistijnen
maar tegen hem zijn!
David zegt tot Saul:
wie ben ik en wat is mijn leven,
en de familie van mijn vader in Israël,dat ik schoonzoon van de koning zal worden?
Maar het geschiedt:
als het de tijd is om Sauls dochter Merav
aan David te geven,
is zij al aan Adriël de Mecholaliet
tot vrouw gegeven.
Dan krijgt Sauls dochter Michal David lief;
als ze dat aan Saul melden
is dit spreken recht in zijn ogen.
Saul zegt: ik ga haar geven aan hem,
dan wordt zij hem tot een valstrik
en krijgt hij de hand
van de Filistijnen tegen zich!
Saul zegt tot David:
ten tweeden male
kun je mijn schoonzoon worden: vandaag!
En Saul gebiedt zijn dienaren:
spreekt tersluiks tot David en zegt:
zie, de koning heeft behagen in je gevonden
en al zijn dienaren hebben je liefgekregen:
welnu, word de schoonzoon van de koning!
Dan spreken
Sauls dienaren voor Davids oren
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deze uitspraken;
en David zegt:
is het gering geworden in uw ogen
om schoonzoon van de koning te worden?ik, een man arm en gering!
Sauls dienaren melden dit aan hem
en zeggen:
met deze uitspraken heeft David gesproken!
Dan zegt Saul: zó zult ge aan David zeggen:
geen behagen
heeft de koning in een bruidsschat,
maar wel
in honderd voorhuiden van Filistijnen
als wraak op ’s konings vijanden!
Saul heeft dit bedacht
om David te laten vallen
door de hand van de Filistijnen.
Als zijn dienaren
deze uitspraken aan David melden
is het spreken recht in de ogen van David
om schoonzoon van de koning te worden;
maar de dagen zijn nog niet vervuld.
Dan staat David op, gaat heen,
hij met zijn mannen,
en slaat bij de Filistijnen
tweehonderd man neer;
David komt met hun voorhuiden aan
en schenkt hun volle aantal aan de koning
om de schoonzoon van de koning te worden;
dan geeft Saul hem
zijn dochter Michal tot vrouw.
Saul ziet in en beseft:
de Ene is met David,en Sauls dochter Michal
heeft hem lief gekregen.
Reden voor Saul om nog méér
te vrezen voor Davids verschijning;
zo wordt Saul David tot vijand, al zijn dagen.
Trokken de vorsten der Filistijnen uit,dan geschiedt het, zo vaak ze uittrokken:
David is voorspoediger geweest
dan alle dienaren van Saul
en zijn naam wordt zeer dierbaar.
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: 1010: 1, 2 en 4

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Eigen wijkproject
Orgelspel: Jehan Alain (1911-1940) - Choral Dorien JA 67 (1935)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren gezongen met gezang 369b

Slotlied (staande): Gezang 756: 1, 2, 3, 4 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) - “Nun danket alle Gott”
uit Choral - Improvisationen für Orgel - Opus 65 1906/08
7

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

13 aug.: Ds. E.J. de Wijer

Schrift & Tafel
Boekentafel
Gemeenschappelijke dienst
met de Oranjekerk en de
Willem de Zwijgerkerk

20 aug. : Ds. E.J. de Wijer
27 aug. : Dhr. A. van Heusden
3 sep. : Ds. A. van Ligten
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 30 JULI 2017

Straatpastoraat en Onderhoud orgel
Offerblok

€
€

291,55
5,55

Agenda
Wo. 9 aug. : Meelezen

14.00 uur

Van 23 juli t/m 27 augustus is er geen Kleine Thomas

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en
bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30
uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).
Giften voor de Diaconie op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85
t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk.
Giften voor de Kerkvoogdij op rek.nr. NL28 INGB 0000 5372 84
t.n.v. de penningmeester van de Thomaskerkgemeente.
Thomaskerk.
Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant
of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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