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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Schmücke dich, o liebe Seele” - BWV 654
à 2 Clav. e Pedale - uit Leipziger Choräle 1744 - 48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 139: 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 139: 3 en 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 139: 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: Psalm 103c: 1, 2 en 5
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: I Samuel 20: 10 - 26 (Naardense Bijbel)
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Dan zegt David tot Jehonatan:
wie zal mij melden,wat voor hards je vader je zal antwoorden?
Jehonatan zegt tot David:
ga mee, laten we uittrekken,
het veld op!
Dan trekken zij getweeën uit,
het veld op.
Dan zegt Jehonatan tot David:
bij de Ene,
Israëls God: wanneer ik mijn vader peil,
morgen, overmorgen om deze tijd,
en zie, het staat goed voor David of niet,dan zal ik bericht tot je zenden
en het aan je oor onthullen!zó moge de Ene Jehonatan aandoen
en zó toevoegen:
wanneer het mijn vader goeddunkt
het kwaad (over jou) te laten komen,onthullen zal ik het aan je oor,
heenzenden zal ik je en gaan zul jij in vrede!en moge de Ene met je zijn
zoals hij met mijn vader is geweest!en ach, als ik dan nog in leven ben,zul je mij dan niet
de vriendschap van de Ene bewijzen
dat ik niet sterf?
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en wil je vriendschap
met mijn huis niet doorsnijden
tot in eeuwigheid!ook niet
wanneer de Ene
Davids vijanden zal wegsnijden,
ieder
weg van het aanschijn van de –rode – grond!moge Jehonatan (een verbond) smeden
met het huis van David!opeisen moge de Ene het
uit de hand van Davids vijanden!
En zo voegt Jehonatan toe
aan zijn bezwering aan David
over zijn liefde voor hem,want met alle liefde van zijn ziel
heeft hij hem liefgehad.
Jehonatan zegt tot hem:
morgen is het nieuwemaan;
gemist zul je worden
omdat je aanzitting zal worden gemist;
overmorgen moet je diep afdalen
en komen naar de plaats
waar je je op de dag van de daad
hebt verborgen;
neerzitten moet je
naast het steenblok daarginds;
ik
zal drie pijlen terzijde daarvan schieten,alsof ik ze naar een doel wil zenden,
en zie, dan zend ik de jongen uit:
‘ga, vind de pijlen!’als ik dan met mijn zeggen tot de jongen zeg:
‘zie, de pijlen zijn niet bij jou maar hierheen,
haal ze!’,
kom dan, want dan is er vrede voor jou
en is er geen onvertogen woord,
bij het leven van de Ene!maar als het zo is dat ik tot de jongeling zeg:
‘zie, de pijlen zijn niet bij jou maar verderop!’,
ga dan heen,
want dan heeft de Ene je heengezonden!
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het spreken
dat wij gesproken hebben, ik en jij:
zie, de Ene is tussen mij en jou
tot in eeuwigheid!
David verbergt zich op het veld;
het wordt nieuwemaan
en de koning zet zich bij het brood om te eten.
De koning zet zich op zijn zetel
als keer op keer,
op de zetel aan de wand;
Jehonatan staat op
en Abner zet zich aan Sauls zijde;
David wordt op zijn plaats gemist.
Maar op die dag
heeft Saul er niet wat-dan-ook
over gesproken,want hij zei (bij zichzelf): dat zal toeval zijn,
dat hij niet rein is, nee, niet rein natuurlijk!

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

7.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.
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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: I Samuel 20: 35 - 42 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt in de ochtend
dat Jehonatan de stad uittrekt het veld op
voor een samenkomst met David;
een kleine jongen is met hem mee.
Hij zegt tot zijn jongen:
ren!,
vind toch de pijlen
die ik ga afschieten!
De jongen rende,
en hij schoot de pijl zo
dat die over hem heen vloog.
Als de jongen aankomt
bij de plaats van de pijl
die Jehonatan heeft afgeschoten,roept Jehonatan de jongen achterna
en zegt hij:
is die pijl niet bij jou vandaan, verderop?en Jehonatan roept die jongen achterna:
vlug een beetje, haast je, niet stilstaan!
Dan raapt
Jehonatans jongen de pijl op
en komt daarmee naar zijn heer.
De jongen heeft niets geweten,
van wat dan ook;
alleen Jehonatan en David
hebben van de afspraak geweten.
Jehonatan geeft zijn spullen
aan de jongen die bij hem is,en zegt tot hem:
ga heen, kom hiermee de stad in!
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De jongen is aangekomen
en David
is opgestaan van de zijkant
van het steenblok,valt op zijn neusgaten ter aarde
en buigt zich drie malen;
zij kussen elkaar, man en metgezel,
en wenen, man over metgezel,
totdat David zich weer groothoudt.
Dan zegt Jehonatan tot David:
ga heen in vrede!nu geldt wat wij hebben gezworen,
wij tweeën, wíj,
bij de naam van de Ene, toen we zeiden:
de Ene
zal zijn tussen mij en jou
en tussen mijn zaad en jouw zaad
tot in eeuwigheid!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: 791
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Burennetwerk en Eredienst
- Stichting “Cybersoek” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Willem Vogel (1920-2010) - “Pastorale”
uit: Trio-Sonatine voor Orgel (1947)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed
Gemeente schaart zich rond de tafel en zingt gezang 343:
V:
G:

De vrede van Christus met u!
Hij is onze vrede.

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V:
G:
V:
G:

Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

V:

Heer onze God,
wij danken U dat wij geboren zijn,
dat wij bestaan, met moeite en vol vreugde,
dat wij sinds mensenheugenis U ter harte gaan.
Gij die de sterren roept en hun getal bepaalt,
Gij roept ook al uw mensen bij hun naam;
van verre kent Gij ons,
God van ver en van dichtbij,
Gij zijt het licht van onze ogen.
Gij zegt ons vrijheid toe, leven in overvloed –
wij houden U aan uw woord, HEER onze God.
Wij roepen U, met deze stem die Gij gegeven hebt,
wij aanbidden U met deze woorden:
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Tekst Willem Barnard
Melodie Psalm 98

Heilig, zijt Gij, o Here HERE,
Heilig Uw Naam en Uw gebod!
Alles wat ademt moet U eren,
Heilige Here Zebaoth!
Gezegend zij de grote Koning
die tot ons komt in ’s Heren Naam.
De hele aarde wordt zijn woning,
Hij richt een nieuwe wereld aan.
V:

Wij danken U, heilige Vader,
HEER onze God,
omwille van Jezus Messias,
uw veelgeliefde Zoon
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en te verlichten,
om aan de armen uw koninkrijk te brengen,
om aan gevangenen verlossing te melden,
om voor ons allen en voorgoed
het evenbeeld te zijn en de gestalte
van uw mildheid en uw trouw.
Wij danken U voor deze onvergetelijke mens
die alles heeft volbracht wat menselijk is,
ons leven, onze dood, –
en zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U,
God, zijn almachtige Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en het aan zijn vrienden uitgedeeld
met de woorden:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
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dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij deze beker drinkt,
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.
G:

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij zijn dood
totdat Hij komt.

V:

Daarom, HEER onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood,
zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt,
en dat Hij komen zal
om recht te doen aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.
Wij smeken U,
zend over ons uw heilige Geest,
en geef aan deze aarde, die ons dierbaar is,
een nieuw gezicht.
Laat er toch vrede zijn
overal waar mensen wonen,
de vrede die Gij ons hebt toegezegd,
die machtiger is dan alle geweld,
uw vrede als een band,
een nieuw verbond tussen ons allen,
de levenskracht van Jezus Messias
hier in ons midden.

G:

Dan zal uw naam geheiligd zijn,
HEER onze God,
door Hem en met Hem en in Hem,
overal op aarde
en in uw gemeente,
dit uur en alle dagen,
tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader …..
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Delen van brood en wijn
Orgelspel: Johann Sebastian Bach Duetto II BWV 803 - Duetto III BWV 804
Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 747: 1, 6, 7 en 8
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga g moll BWV 542
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Doopdienst

27 aug. : Dhr. A. van Heusden
3 sep. : Ds. A. van Ligten
10 sep. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 6 AUGUSTUS 2017

Wijkdiaconie en Eigen wijkproject
Offerblok

€
€

421,92
10,00

Agenda
Wo. 16 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 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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