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Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
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Diaken van dienst: Michelle Stukart
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden BWV 650
uit Sechs Choräle von verschiedener Art (Schübler Choräle) 1748-49
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 149: 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 149: 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 149: 5
Gemeente gaat zitten
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

Gemeente zingt: Gezang 868
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Fragmenten uit Samuel 26 : 1 – 8
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Toen kwamen de Zifieten naar Saul te Gibea (Heuvelrug)
om te zeggen:
Houdt David zich niet verborgen
in de heuvelrug Hachilah met zicht op de wildernis?
Saul stond op en daalde af naar de woestijn Zif
en met hem drieduizend man, Israëls uitgelezenen,
om David te zoeken in de woestijn Zif.
Saul legerde zich op de heuvelrug Hachilah
die zicht heeft op de wildernis,
bij de weg.
David zat in de woestijn
en zag dat Saul hem achterna gekomen was naar de woestijn.
David zond verspieders uit
en hij kwam te weten dat Saul inderdaad was gekomen.
David stond op en kwam naar de plaats waar Saul zich had
gelegerd.
David zag de plaats waar Saul zijn rustplaats had
én Abner, de zoon van Ner, overste van zijn legermacht:
Saul lag in een wagenburg,
het volk was rondom hem gelegerd.
David richtte zich tot Achimelech, de Chetiet,
en tot Abisai, de zoon van Zerujah, broer van Joab, en zei:
Wie daalt met mij af naar Saul,
naar het legerkamp?
Abisai zei:
Ik daal met je af!
In de nacht kwam David met Abisai naar het volk,
en zie: Saul lag te slapen in de wagenburg
en zijn speer was in de aarde gepind bij zijn hoofdeinde.
Abner en het volk lagen rondom hem.
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Abisai zei tot David:
Vandaag heeft God je vijand in je hand gesloten!
Welnu, laat mij hem met zijn speer aan de aarde nagelen,
in één keer,
ik heb geen tweede keer nodig!

Gemeente zingt: Gezang 317
Tweede Schriftlezing: Fragmenten Samuel 26 : 9 – 18
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David zei tot Abisai:
Nee, breng hem niet om!
Want, wie zal zijn hand tegen de gezalfde van JHWH
uitstrekken
en vrijuit gaan?'
David zei:
Zo waar JHWH leeft,
voorzeker zal JHWH hem neerstoten:
óf zijn dag zal komen dat hij sterft
óf hij daalt af in de strijd en wordt weggedaan.
Het zij verre van mij - JHWH verhoede het! dat ik de hand uitstrek tegen de gezalfde van JHWH!
Welnu dan,
neem toch de speer die bij zijn hoofdeinde is met het
waterkruikje
en laten we gaan!
David nam de speer met het water bij het hoofdeinde van Saul
mee
en zij gingen.
Niemand zag het,
niemand wist ervan niemand ontwaakte,
want allemaal sliepen ze,
want een diepe slaap van JHWH was over hen gevallen.
David trok over naar de overkant
en ging staan op de top van de berg,
van verre.
Er was een grote afstand tussen hen.
David riep tot het volk
en tot Abner, de zoon van Ner, en zei:
Geef je geen antwoord, Abner?'
Abner zei:
Wie ben jíj dat je tot de koning roept?
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David zei tot Abner:
Ben jíj geen kerel?
Wie is er aan jou gelijk in Israël!
Waarom heb je dan niet gewaakt over je heer, de koning?
Want één uit het volk is gekomen om de koning, je heer, om
te brengen.
Niet goed is wat je hier gedaan hebt!
Zowaar JHWH leeft,
kinderen des doods zijn jullie
want je hebt niet gewaakt over jullie heer,
over de gezalfde van JHWH.
En nu, ziet waar de speer van de koning is
en de waterkruik bij zijn hoofdeinde!
Saul herkende de stem van David en zei:
Is dit jouw stem, mijn zoon David?
David zei:
Ja, míjn stem, mijn heer de koning!
En hij zei:
Waarom toch achtervolgt mijn heer zijn knecht?

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 993
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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 Kerk in Actie
Binnenlands Diaconaat en Pastoraat
Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Uit Sonata III A dur: - Andante tranquillo
uit Sechs Sonaten für die Orgel opus 65 (1844 – 45)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 657
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga g moll
BWV 542
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

24 juni : Ds. C. van den Broeke
1 juli

:

Ds. A. van Ligten

8 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

15 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

COLLECTEOPBRENGSTEN 10 JUNI 2018

Kerk in Actie Werelddiaconaat en Eredienst
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€ 137,60
€ 143,59
€
4,00

Agenda
Wo. 20 juni : Geen Meelezen

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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