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Orgelspel:
Welkom en mededelingen door Anja
gemeente gaat staan

We zingen ons openingslied 276: 1 en 2 (TT 10)

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Votum en groet
gemeente gaat zitten

We zingen het antwoordlied 413: 1, 2 en 3 (LvdK 444)

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Inleiding, Gebed van inkeer
We zingen lied 704: 1 en 2 (LvdK 44)
2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrij

Lezing: 1 Samuël 17 vers 31 – 50 (David en Goliath, NBV)
Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul, en die liet hem
bij zich komen. David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn toch niet de
moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ ‘Maar je kunt hem
toch onmogelijk aan,’ wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog maar een jongen en hij is al
van jongs af aan gewend om te vechten.’ ‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader
gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een
schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem
en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn
kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die
onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende
God heeft beschimpt! De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen
en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’ ‘Ga dan,’ zei Saul
tegen David, ‘en moge de HEER je bijstaan.’ Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en
hielp hem die aan te doen: een bronzen helm voor op zijn hoofd en een
borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen
te lopen, omdat hij aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik kan hier niet
mee lopen,’ zei hij tegen Saul, ‘ik ben dat niet gewend.’ En hij deed de uitrusting
weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte
die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand.Met
zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn
schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend
op en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij
vervloekte David in de naam van zijn goden. ‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik
jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’ ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je
lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van
de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij
hebt beschimpt. Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je
verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de
aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een
God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig
heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en
hij zal jullie aan ons uitleveren.’ Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot
de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak
zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de
Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de
Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een
steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.

David – Michelangelo

Federico da Montefeltro

De schepping van Adam
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We zingen lied 216

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Overdenking, inclusief twee muzikale intermezzo’s
Stilte en orgelspel
We zingen lied 275 (TT 2)
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2. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

4. Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Gebeden en Onzevader
Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie: Kerk in Aktie: Delta Indonesië, project:
sterke vrouwen in Papoea. Uw bijdrage svp naar:
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
2de zak: Koorkerkgemeenschap:
Uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.
We zingen slotlied 416: 1 en 2
we gaan staan

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
We zingen ons uitgangslied 416: 3 en 4
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Uitzending en Zegen
Orgelspel:
Volgende vieringen / activiteiten:
15 augustus:
22 augustus:
29 augustus:

ds. Ivo de Jong
ds. Foekje Dijk
ds. Monique van Zoest

Voor uw digitale giften: scan deze Qrcode, en volg de aanwijzingen:
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