Zondag 20 oktober 2019
Dorpskerk te Wassenaar
Wat moet je met al dat geweld?

Bijbelse verhalen en onze omgang met geweld in het dagelijks
leven.

Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanIntochtspsalm 72:1,4
“Onze Hulp”
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 2 Samuël 5:6-16
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De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar
de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David: ‘U
komt er niet in! Sterker nog: de lammen en de blinden zullen
u verjagen! David komt er niet in!’
7
Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige
Davidsburcht, 8en hij verklaarde: ‘Wie de Jebusiet wil
verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat
de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond
van mijn hart.’ Daarom zegt men: Lammen en blinden, die
komen het huis niet in.
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David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de
Davidsburcht. Hij liet een muur bouwen die liep van het
Millobolwerk tot aan het paleis.
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In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want de
HEER, de God van de hemelse machten, stond hem terzijde.
11
Koning Chiram van Tyrus stuurde afgezanten naar David en
leverde hem cederhout en timmerlieden en steenhouwers
voor de bouw van het paleis. 12David besefte dat de HEER
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hem als vorst over Israël had aangesteld, en hem ten behoeve
van Israël, zijn volk, tot een machtig koning had gemaakt.
13Na zijn komst uit Hebron nam David nog meer vrouwen en
bijvrouwen, afkomstig uit Jeruzalem, en kreeg hij nog meer
zonen en dochters. 14Dit zijn de namen van de zonen die in
Jeruzalem geboren werden: Sammua, Sobab, Natan en
Salomo, 15Jibchar, Elisua, Nefeg en Jafia, 16en Elisama, Eljada
en Elifelet.
We zingen Lied 175:1,2,3,4
Lucas 18:1-8
181Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd
te bidden en niet op te geven: 2‘Er was eens een rechter in
een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de
mensen gelegen liet liggen. 3Er woonde ook een weduwe in
die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek:
“Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4Maar
lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf:
Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de
mensen gelegen liggen, 5toch zal ik die weduwe recht
verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze
eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6Toen zei de
Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook
het recht. 7Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij
hen wachten? 8Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal
verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof
vinden op aarde?’
We zingen Lied 362:1,2,3
Verkondiging
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Voor
Hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam,
zoek je de fiets waar niets mee is, die er nog staat?
De brand in een leegstaand schoolgebouw,
nooit uitgebroken, laat geen sporen na.
Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd,
hier is de nooit betaalde prijs voor toeval, dronkenschap,
loslippigheid. Hier is het dodelijke ongeluk, de schade
die je nooit veroorzaakt hebt.
Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee
uit bed gebelde ouders. De stad zwermt
van ongehoord geluid. Je luistert ’s nachts
naar de zachte voetstap van de dochter die
onaangetast de trap op sluipt.
Ester Naomi Perquin
(Dichteres des Vaderlands, Ester Naomi Perquin, liep in 2017
een aantal maanden mee met de Nationale Politie, wat leidde
tot een bundel van tien gedichten, waaronder dit gedicht.)
We zingen Lied 1005:1,4,5
Dankgebed, voorbeden en Stil Gebed en Onze Vader
Met gezongen antwoord op de gebedsintenties: Lied 368a

Inzameling der gaven
1. St. Terminale Zorg Vrijwilligers
2. Kerk
3. Onderhoud jeugdruimte
De kinderen komen terug
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-allen gaan staanWe zingen Lied 675:1,2
Zegen
Allen zingen als antwoord:

Voorganger, ds. Pieter van Winden
(pieter@interimpredikant.nl 0612171113)
Organist, Freek Koster
Volgende week zondag, 27 oktober: 10u, gezamenlijke dienst
in de Messiaskerk, ds. Jilles de Klerk.
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