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Opgang
Orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2
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 84: 3
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 84: 6
Gemeente gaat zitten
Afscheid van de vertrekkende kinderen
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
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Gemeente zingt: Gezang 305

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op het te lezen bijbelgedeelte
Gemeente zingt: Gezang 333

Schriftlezing: I Samuel 16: 14 - 23 (Naardense Bijbel)
14
15
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De Geest van de Ene is van Saul geweken,en nu overweldigt hem een boze geest
van bij de Ene.
Sauls dienaren zeggen tot hem:
zie toch, een boze geest Gods overweldigt je;
zegge toch onze heer,je dienaren zijn voor je aanschijn:
dat ze zoeken naar
een man
die weet te spelen op de harp;
geschieden zal het:
wanneer een boze geest Gods over je woedt
zal hij met zijn hand spelen
en gaat het je beter!
Dan zegt Saul tot zijn dienaren:
ziet toch voor mij uit
naar een man die goed is in spelen
en laat hem tot mij komen!
Een van de jongens antwoordt en zegt:
zie, gezien heb ik een zoon van Jesse
de Betlehemiet
die weet te spelen,
die een held van vermogen is,
een man van strijd, verstandig van taal
en een man van gestalte:
de Ene is met hem!
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Dan zendt Saul boden tot Jesse;
hij laat zeggen:
zend tot mij je zoon David
die bij het wolvee is!
Jesse neemt een ezel, een brood, een zak wijn
en één geitenbokje,en zendt dat alles
door de hand van zijn zoon David
naar Saul.
Zo komt David bij Saul aan
en staat voor zijn aanschijn;
hij krijgt hem zeer lief,
en hij wordt voor hem drager
van zijn spullen.
Saul zendt bericht
naar Jesse om te zeggen:
moge toch David
voor mijn aanschijn blijven staan,
want hij heeft genade gevonden in mijn ogen!
En het geschiedde:
wanneer Gods geest in Saul woedde
nam David de harp
en bespeelde hij die met zijn hand;
dat gaf Saul verlichting en deed hem goed,
en de boze geest week van over hem.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
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Gemeente zingt uit: Gezangen voor Liturgie 619:

7.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.

12.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

13.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Tienerwerk
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met:
Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 747: 1, 6, 7 en 8
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

23 juli : Ds. E.J. de Wijer
30 juli : Ds. A. Fox
6 aug.: Ds. N.G. Scholten

Gemeenschappelijke dienst
met de Oranjekerk en de
Willem de Zwijgerkerk

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

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

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 9 JULI 2017

Stichting Present en kosten activiteiten kerkenraad
Stichting Cybersoek
Offerblok

€
€
€

292,92
262,14
3,00

Agenda
Wo. 19 juli : 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 Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
Giften in het offerblok in de hal zijn bestemd voor de eredienst.
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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