Zondag 15 september 2019
Dorpskerk te Wassenaar

Over het uitdagen van de reuzen in je leven.
We vieren het Heilig Avondmaal.

Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanIntochtspsalm 78:1,25
Votum
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Vg:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest
Gm: Amen
-allen gaan zittenAls kyriegebed en loflied zingen we Lied 299e
I: voorganger; II: allen
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Gesprek met de kinderen
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken en de kinderen
gaan naar de kindernevendienst.
Gebed om verlichting door de Geest
Lezing I Samuël 17
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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 43en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat
je met een stok op me afkomt?’ En hij vervloekte David in de
naam van zijn goden. 44‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou
tot aas voor de gieren en de hyena’s.’ 45‘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. 46Maar 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. 47Dan 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.’ 48Toen
kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan,
maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet,
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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. 50Zo
overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij
trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig
had. 51Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen
en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de
genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen
zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht.
We zingen Lied 1001:1,2,3
Lucas 15:8-10
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En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest,
steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en
zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9En als
ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren
bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme
gevonden die ik kwijt was.” 10Zo, zeg ik u, heerst er ook
vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot
inkeer komt.
We zingen Lied 896:1,3,4,5,6
Verkondiging
We zingen Lied 382
Dankgebed, voorbeden en Stil Gebed
Inzameling der gaven
1 Vluchtelingenwerk, Stichting Gave; 2 Kerk; 3
Keukenonderhoud
De kinderen komen terug
Lied 393
Nodigingswoorden en Tafelgebed
Vg: De Heer zij met u.
Gem: Zijn Geest in ons midden.
Vg: Heft uw harten omhoog.
Gem: Wij heffen ons hart op tot God.
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Gem: Hij is het waard onze dank te
ontvangen.
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Vg:
U komt onze
dank toe …
….en zingen wij U toe:
Lied
404
E
(Sanctus
en
Benedictushymne)
…
Vg: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
…
Gem: Onze Vader …
Vredegroet
De vrede van Christus is met u allen
U kunt elkaar een hand geven en groeten met “de vrede
van Christus”.
Instellingswoorden
…
Vg:
Komt, want alle dingen zijn gereed!
Delen van brood en wijn
Orgelspel
-allen gaan staanLied 981:1,4,5
Zegen
Allen zingen als antwoord:
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Voorganger, ds. Pieter van Winden
Organist, Rijk Jansen

Zondag 29 september is startzondag met de gehele
gemeente. De dienst is in de Dorpskerk. Aansluitend aan de
dienst zijn er presentaties en gespreksrondes over het aanbod
in het komende seizoen.
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