ORDE VAN DIENST

zondag 20 augustus 2017
Bediening Heilige Doop aan
Adriaan Philip Mac-Lean

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Jitske de Jong
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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Allein Gott in der Höh sei Ehr” - BWV 676
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 3
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: Gezang 280: 4 en 5
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: Gezang 280: 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: Psalm 150a
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: I Samuel 24: 1 - 9 (Naardense Bijbel)
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David klimt daarvandaan op,en zet zich neer
in de bergvestingen van Een Gedi.
Het geschiedt:
zodra Saul is teruggekeerd
van achter de Filistijnen aan,melden ze hem en zeggen:
zie, David is
in de woestijn van Een Gedi!
Dan neemt Saul
drie duizendtallen uitgelezen manvolk
uit heel Israël,en gaat heen
om David en zijn mannen te zoeken
in het zicht van de Steenbokkenrotsen.
Hij komt aan
bij de schaapskooien langs de weg
waar ook een spelonk is;
Saul komt er binnen om
‘zijn voeten van elkaar te doen’,terwijl David en zijn mannen
in de ‘heupen’ van de spelonk zitten.
Davids mannen zeggen tot hem:
hier is heden wat de Ene tot je heeft gezegd:
‘ziehier, ik geef je je vijanden in je hand!’,je kunt nu met hem doen
zoals goed is in je ogen!
Dan staat David op
en snijdt een ‘vleugel’ van het overkleed af
dat Saul aanheeft, ongemerkt.
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Het geschiedt pas daarná
dat Davids hart in hem bonst,omdat hij een ‘vleugel’ van Saul
heeft afgesneden.
Hij zegt tot zijn mannen: verre zij het van mij
vanwege de Ene
dat ik dát spreken zou doen aan mijn heer,
aan de gezalfde van de Ene:
mijn hand tegen hem uitsteken!want hij is de gezalfde van de Ene!
Zo hartverscheurend
spreekt David zijn mannen toe,
en hij heeft het hun niet gegeven
tegen Saul op te staan;
als Saul is opgestaan uit de spelonk
gaat hij zijns weegs.
Daarna staat David op:
hij komt uit de spelonk naar buiten,
roept Saul achterna en zegt:
mijn heer!, o koning!
Saul kijkt achterom
en David knielt
met de neusgaten ter aarde
en onderwerpt zich.

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 24: 10 - 23 (Naardense Bijbel)
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Dan zegt David tot Saul:
waarom hoor jij mensenwoorden aan
die zeggen
‘zie, David
is op zoek naar kwaad voor jou!’zie, op deze dag hebben je ogen gezien
hoe de Ene
je heden in mijn hand heeft gegeven
in de spelonk!iemand zei dat ik je moest ombrengen,
maar (mijn hand), zij heeft je ontzien;
ik zei:
ik steek mijn hand niet uit tegen mijn heer,
want hij is de gezalfde van de Ene!mijn vader, zie aan,
ja,
zie aan:
de ‘vleugel’ van je overkleed in mijn hand!omdat ik
bij het afsnijden van de ‘vleugel’
van je overkleed
jou niet heb omgebracht:
weet en zie
dat er in mijn hand geen kwaad is
en geen misdraging
en dat ik niet tegen jou heb gezondigd,
terwijl jij op mijn ziel loert
om haar van mij te nemen!5
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moge de Ene rechtspreken tussen mij en jou
en moge de Ene mij vanwege jou wreken:
mijn hand zal niet tegen jou wezen!zoals zegt
een spreuk van de voortijd:
‘boosheid komt voort uit boosdoéners!’mijn hand zal niet tegen jou wezen!achter wie trekt Israëls koning uit,
achter wie jaag jij aan?achter een dode hond!,
achter één enkele vlo!wezen moge de Ene tot oordelaar,
rechtspreken moge hij tussen mij en jou!hij moge zien en in mijn geding
het geding voeren
en mij rechtdoen, weg uit jouw hand!
En het geschiedt,
met dat David voleindigd heeft
deze uitspraken tot Saul
te spreken,
dat Saul zegt:
is dit jouw stem, mijn zoon David?,
en Saul verheft zijn stem en weent.
Hij zegt tot David:
rechtvaardig ben jíj en ik niet;
want jíj hebt het goede aan mij verricht!en ík heb het kwade aan jou verricht!jij hebt vandaag kunnen melden
wat je mij aan goeds hebt gedaan:
dat de Ene mij heeft laten opsluiten
in jouw hand
en je me niet hebt omgebracht;
wanneer iemand zijn vijand vindt,
zal hij hem dan goed zijns weegs laten gaan?de Ene moge je met goed vergelden
voor wat jij deze dag
voor mij gedaan hebt!en nu, zie, ik weet
dat jij koninklijk koning zult worden,en in jouw hand zal standhouden
het koningschap over Israël!-
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nu dan, zweer mij bij de Ene
dat je niet mijn zaad na mij zult uitroeien,dat je niet mijn naam zult wegmaaien
uit het huis van mijn vader!
David zweert dat aan Saul;
dan gaat Saul heen naar zijn huis,
en David en zijn mannen
zijn opgeklommen naar de bergvesting.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 344
BEDIENING HEILIGE DOOP AAN
Adriaan Philip Mac-Lean
Gemeente zingt, terwijl de dopeling wordt binnengedragen,
begeleid door alle aanwezige kinderen en gasten:
Dooplied: “Kind wij dragen je op handen”
Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy
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2.

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen
refr.

3.

Water, water, laat het stromen
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin
refr.

4.

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist
refr.
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Presentatie
Ouderling:

Hier in Gods huis is binnengebracht
Adriaan Philip Mac-Lean, zoon van Philip Mac-Lean en
Talitha Mac-Lean-van Dijk

Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders:

Ja, dat verlangen wij.

Voorganger: En met welke naam zal hij gedoopt worden?
Ouders:

Adriaan Philip Mac-Lean

Voorganger: Moge zijn naam geschreven staan in de palm van
Gods hand.
Doopgebed
Doop
Ontsteken en aanbieden doopkaars
Vraag aan de ouders:
Voorganger: Willen jullie Adriaan ontvangen als een kind van God
en je door zijn aanwezigheid in jullie huis en leven
laten sterken in het geloof?
En willen jullie hem voorgaan op de weg die de Heer
ons heeft gebaand?
Ouders:

Ja, dat beloven wij.
Gemeente gaat staan

Vraag aan de gemeente:
Voorganger: Wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden
om hem in woord en daad te bewaren bij het
hartsgeheim van de gemeente, hem opnemen in uw
liefde om met hem te gaan de weg van het
Koninkrijk?
Gemeente: Ja, dat beloven wij.
9

Gemeente zingt: Gezang 362
Wij brengen elkaar de vredegroet
Gemeente gaat zitten

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Pastoraat
Orgelspel: Georg Böhm (1661-1733) “Vater unser im Himmelreich”
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 321
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga G dur - BWV 577
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

27 aug. : Dhr. A. van Heusden
3 sep. : Ds. A. van Ligten
10 sep. : Ds. E.J. de Wijer
17 sep. : Ds. E.J. de Wijer

Startzondag

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 13 AUGUSTUS 2017

- Burennetwerk en Eredienst
- Stichting “Cybersoek”
Offerblok

€
€
€

270,01
209,15
12,00

Agenda
Wo. 23 aug. : Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 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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