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Opgang
Orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 92: 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 92: 4
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 92: 6 en 7
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 304
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: I Samuel 17: 1 - 11 (Naardense Bijbel)
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De Filistijnen
verzamelen hun legers ten oorlog;
ze verzamelen zich
bij Socho dat van Juda is;
ze legeren zich tussen Socho en Azeka
bij Efes Damiem.
Als Saul en het manvolk van Israël
zich hebben verzameld,
legeren zij zich in het Eikdal;
ze scharen zich in oorlogsslagorde,
de Filistijnen tegemoet.
De Filistijnen staan bij de berg aan deze kant,
en die van Israël,
zij staan bij de berg aan die kant,met het dal tussen hen in.
Een man van tweekampen tijgt tevoorschijn
uit de legerkampen van de Filistijnen;
zijn naam is Goliat uit Gat;
zijn hoogte is
zes ellen en een span.
Met een helm van koper op zijn hoofd
en een pantser van schubben is hij bekleed;
het gewicht van het pantser
is vijfduizend sikkels koper.
Scheenplaten van koper boven zijn voeten,en een knots van koper tussen zijn schouders.
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Het hout van zijn lans
is als een weversboom,
en de ‘vlam’ van zijn lans
bestaat uit zeshonderd sikkels ijzer;
de drager van zijn lijfschild
gaat voor zijn aanschijn uit.
Hij blijft staan;
hij roept Israëls slagordes toe
en zegt tot hen:
waarom trekken jullie uit?om een oorlogsslagorde te vormen?ben ik niet dé Filistijn
en zijn jullie niet dienstknechten van Saul?kiest u een man uit
en laat die naar mij afdalen!als hij het aankan om
oorlog te voeren met mij en mij zou verslaan,
worden zullen wij dan
tot dienstknechten van u!en als ík hem aankan en hem zal verslaan,
worden zult gij dan
tot dienstknechten van ons
en dienen zult gij voortaan óns!
De Filistijn zegt:
ík
heb op deze dag Israëls slagorden gehoond!‘geven jullie mij een man,
dan voeren we samen oorlog!’
Als Saul, en heel Israël, dat hoort,
deze uitspraken van de Filistijn,zijn ze verbijsterd
en worden ze zeer bevreesd.

Gemeente zingt: Uit: Gezangen voor Liturgie 619:
‘Hoort hoe God met mensen omgaat’: 1, 7, 12 en 13
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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.

Tweede Schriftlezing 1 Samuel 17: 31 - 54 (Naardense Bijbel)
31
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Gehoord worden de uitspraken
die David heeft gesproken;
ze melden die voor het aanschijn van Saul
en die laat hem halen.
David zegt tot Saul:
laat geen mensenhart over hem vallen!,
uw dienaar zal gaan
en oorlog voeren met deze Filistijn!
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Dan zegt Saul tot David:
dat kun je niet aan, naar deze Filistijn toe gaan
om met hem oorlog te voeren!want jij bent nog maar een jongen
en hij is een man van oorlog van jongs af!
David zegt tot Saul:
herder is uw dienaar geweest, voor zijn vader
bij het wolvee;
kwam de leeuw of de beer
en droeg die een lam weg uit de kudde,
dan trok ik achter hem aan, sloeg op hem in
en redde het uit zijn bek;
stond hij tegen mij op
dan greep ik hem vast bij zijn baard,
sloeg op hem in en doodde hem;
zowel de leeuw als de beer
heeft uw dienaar verslagen;
worden zal de Filistijn, deze voorhuid,
als één van hen,
want gehoond heeft hij
de slagordes van de levende God!
David zegt:
de Ene
die mij heeft gered
uit de klauw van de leeuw
en uit de klauw van de beer,
hij zal mij redden
uit de klauw van deze Filistijn!
Dan zegt Saul tot David: ga,
en de Ene moge met je zijn!
Saul kleedt David
in zijn aangemeten uitrusting
en heeft hem een helm van koper
op zijn hoofd gegeven;
hij kleedt hem in een pantser.
Dan gordt David zich zijn zwaard aan
over zijn aangemeten kleren
en doet zijn best om daarin te lopen,
want dat heeft hij nooit geoefend;
David zegt tot Saul:
ik kan het niet, hierin lopen
want dat heb ik nooit geoefend!en David doet ze weer uit.
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Hij neemt zijn tak in zijn hand,
kiest zich vijf gladde stenen uit de beek,
legt die in de herderstas die hij bij zich heeft,
in de slingertas,
maar houdt zijn slinger in zijn hand;
dan treedt hij nader tot de Filistijn.
Daar gaat de Filistijn,
gaandeweg naderend tot David,met de man die het lijfschild draagt
voor zijn aanschijn uit.
De Filistijn kijkt op,
ziet David en veracht hem,omdat hij nog maar een jongen is geweest,
rossig, en mooi om te zien.
De Filistijn zegt tot David:
ben ik een hond,
dat jij naar mij toekomt met die takken?
En de Filistijn vervloekt David bij zijn goden.
Dan zegt de Filistijn tot David:
voorwaarts, naar mij toe!,
dan zal ik jouw vlees geven
aan het gevogelte des hemels
en aan het gedierte des velds!
Maar David zegt tot de Filistijn:
jij komt tot mij
met zwaard, lans en knots,en ik kom tot jou
met de naam van de Ene, de Omschaarde,de God van Israëls slagordes
die jij hebt gehoond!op deze dag
zal de Ene je opsluiten in mijn hand
en ik zal je verslaan;
ik zal je kop van je romp slaan
en ik zal de kadavers
van het leger der Filistijnen
op deze dag geven
aan het gevogelte des hemels
en aan het wild op de aarde;
weten zullen ze, heel de aarde,
dat er voor Israël een God is!-
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en weten zullen ze, heel deze vergadering,
dat niet met zwaard en lans
de Ene redt;
want van de Ene is deze oorlog
en gegeven heeft hij u in onze hand!
Zo is het geschied:
wanneer de Filistijn is opgestaan,
voortgaat en nadert, David tegemoet,haast David zich en rent de slagorde uit,
de Filistijn tegemoet.
David steekt zijn hand uit naar de tas,
neemt daar een steen uit, slingert
en treft de Filistijn aan zijn voorhoofd;
de steen zinkt weg in zijn voorhoofd
en hij valt op zijn aanschijn ter aarde.
‘David is sterker dan de Filistijn,
met de slinger en de steen;
hij treft de Filistijn en maakt hem dood;
een zwaard in Davids hand?- nee, geen!’
David snelt toe
en blijft stilstaan bij de Filistijn;
hij neemt diens zwaard,
trekt het uit z’n schede,
maakt hem dood
en hakt hem het hoofd ermee af;
de Filistijnen zien dat hun held dood is
en slaan op de vlucht.
Nu staan de mannen van Israël en Juda op
en schallen het uit;
ze achtervolgen de Filistijnen
tot waar je komt bij Gat
en tot aan de poorten van Ekron;
doorboorde Filistijnen
vallen op de weg van Sjaärajim
tot Gat en tot Ekron.
Dan keren de zonen Israëls terug
van het achternahitsen van de Filistijnen,en plunderen ze hun legerkamp.
David neemt het hoofd van de Filistijn
en komt daarmee Jeruzalem binnen;
zijn spullen heeft hij in zijn tent gelegd.
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 321

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Koopvaardijpastoraat en Toerusting en vorming
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 841: 1, 2 en 4
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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Evan Bogerd (1993) werd voorbereid op zijn orgelstudie door
Herman van Vliet te Amersfoort.
Bogerd volgde masterclasses aan de Orgelakademie voor
improvisatie te Altenberg(Duitsland). Hij volgde hier
improvisatielessen van Wolfgang Seifen, Sophie Veronique
Cauchefer-Choplin en Martin Baker.
In de loop van de jaren won hij diverse prijzen op concoursen te
Barneveld, Ede, Enschede, Kampen en Maassluis.
Evan Bogerd is organist van het befaamde Knol orgel van de Grote
of St. Stephanuskerk te Hasselt en het fraaie ‘Holthuis’ orgel in de
Gereformeerde Kerk te Hasselt. Daarnaast is Bogerd tevens de
vervangend organist van de Westerkerk te Amsterdam.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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
Boekentafel
Gemeenschappelijke dienst
met de Oranjekerk en de
Willem de Zwijgerkerk

20 aug. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 16 JULI 2017

Wijkdiaconie en Tienerwerk
Offerblok

€
€

353,75
28,50

Agenda
Wo. 26 juli : Geen Meelezen
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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