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LITURGIE
voor de zondogmorgendienst

in de Messiaskerk te Wassenaqr
op zondqg L8 november 2018
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Orgelspel

Welkom en mededelingen
door de ouderling von dienst

- qllen goan zo mogeliik stoan -

lntochtslied: Lied 2L6 Dit is een morgen als ooit de eerste
Stil gebed
Bemoediging en groet
- ollen goqn zitten Kyriege bed

Glorialied: lied 919 Gij die alle sterren houdt
De kinderen vqn 4

t/m

L2

jaor gqqn naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: L Samuël 4: L-LL
Enige tijd later trokken de lsraëlieten ten strijde tegen de Filistlinen.
Ze sloegen hun kamp op bij Eben-Haëzer; de Filistijnen lagen
in Afek. 2Nadat de Filistlinen zich in slagorde tegenover de lsraëlþten
hadden opgesteld, brandde de strijd los.lsraël werd door de Filistijnen
verslagen: vierduizend man sneuvelden in de slag.3Toen het leger
naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van lsraël: 'Hoe
komt het dat de HEER ons vandaag tegen de Filistljnen een nederlaag
heeft laten lijden? De ark van het verbond met de HEER moet uit Sllo
hierheen worden gehaald. Dan zal de HEER in ons midden zijn en ons

bevrijden uit de greep van onze vijanden.'aHet leger liet de ark van
het verbond uit Sllo overbrengen, de ark van de HEER van de hemelse
machten, die op de cherubs troont. chofni en plnechas, de beide
zonen van Eli, kwamen met de ark mee. sToen de ark van het verbond
met de HEER in het legerkamp aankwam, barstten alle lsraëlieten uit
in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. 6De Filistljnen hoorden
het lawaai en vroegen: 'Wat klinkt daar voor gejuich r.¡it het kamp van
de Hebreeën?'Toen ze verna!'nen dat de ark van de HEER in het
legerkamp was aangekomen, Twerden ze bang en zeiden: 'Hun God is
naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit, want
zoiets is nooit eerder gebeurd. sHet ziet er slecht voor ons uit! Wie
redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die
in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft
getroffen. eVerlies de moed niet, Filistljnen, laat zien wat je kunt!
Anders worden wij slaven van de Hebreeën zoals zij het van ons zijn
geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval!' 10De Filistjjnen gingen
tot de aanval over en de lsraëlieten werden verslagen. leder vluchtte
naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor lsraë|,
waarbij dertigduizend man voetvolk omkwamen. 11De ark van God
werd buitgemaakt en Chofni en Pinechas, de beide zonen van Eli,
vonden de dood.
Lied: 'De ark van Gods verbond', vers Lt/m 4
(Th. Naastepad, Het lied op onze lippen 64b;
melodie: lied 444: Nu daagt het in het Oosten)

L. De ark van Gods geboden,
de last van het begin;
wie draagt haar op de schouder,
wie laat haar bij zich in?

2. De Wet van God is heilig,
een stem uit de woestijn,
wie is ter wereld veilig
b¡j 't klinken der bazuin?

3. De ijver Gods is blakend
het vuur van het begin
was Jericho genaderd,
de muren stortten in.

4.

Wat menselijks kan deugen
voor God zozeer nabij?
wij worden overvleugeld
door Cherubs zij aan zi¡.

Schriftlezing: L Samuë|5: L-7 en 6: 7-t3
SiDe ark van God, die bij Eben-Haëzer door de Filistjjnen was buitgemaakt,
werd overgebracht naar Asdod. 2Ze namen de ark op, brachten hem naar de
ternpel van Dagon en zetten hem daar naast het godenbeeld neer. 3De
volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was
gevallen en voor de ark van de HEER op de grond lag. Ze pakten het beeld
op en zetten het weer op zijn plaats, omaar toen ze de volgende morgen
vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark.
Alleen zijn romp was nog heel; zijn hoofd en zijn beide handen lagen
afgehakt op de drempel. sDaarom durven de priesters van Dagon en alle
anderen die naar de tempel komen deze drempel tot op de dag van vandaag
niet te betreden.
6De HEER pakte
de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof
alle inwoners van het vorstendom met aambeien. TToen de burgers van
Asdod zagen hoe het er voorstond, zeiden ze: 'De ark van de God van lsraël
kan hier niet blijven, want hij treedt met harde hand op tegen ons en onze
god Dagon.'
TDit moet er gebeuren:
zorgvoor een nieuwe wagen en twee zogende
koeien die nog nooit een juk hebben gevoeld. Span de koeien voor de
wagen, haal hun kalveren bij hen weg en breng die naar de stal.sZet de ark
van de HEER op de wagen met daarnaast een zadeltas met de gouden
voorwerpen die u ter genoegdoening meegeeft, en laat die wagen zijn eigen
weg gaan. eAls hij voor uw ogen de grens over rijdt in de richting van BetSemes, dan betekent dat dat de God van lsraël deze ramp over ons heeft
voltrokken.zo niet, dan weten we dat niet hij ons met dit leed heeft
getroffen, maar dat het toeval was.' 10En zo gebeurde het. Ze spanden twee
zogende koeien voor de wagen en sloten hun kalveren op in de stal. 11Ze
zetten de ark op de wagen en daarnaast de zadeltas met de gouden muizen
en de beeldjes van hun gezwellen. 12De koeien liepen regelrecht naar Bet-

Semes. Ze loeiden wel, maar bogen niet af naar links of rechts.
De Filistjjnse
stadsvorsten volgden hen tot aan de grens met Bet-semes.
13ln
de vallei van Bet-Semes waren mensen bezig met de tarweoogst. Toen
ze plotseling de ark zagen aankomen, waren ze bijzonder blij die te zien.

Lied 'De ark van Gods geboden,, vers L,7, g en L1

L

De ark van Gods geboden,
de last van het begin;

wie draagt haar op de schouder,
wie laat haar bij zich in?

7.

En

wie zal lJ begeren,

Gij leeft van eeuwigheid,
wie kan de tijd verduren
dat Gij op aarde zijt?

8. De ark van uw geboden,
de kerk van het begin:
wie draagt haar op de schouder,
wie gaat de toekomst in?

tL.

Gij gaat de aarde over,
de muren storten in.
Gij ploegt de harten open
en zaait uw woord daarin.

Verkondiging
Lied 943 God gaat zijn ongekende gang

DIENST DER GEBEDEN
Onze Vader (oecumenische woorden)
onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw
koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

COLLECTE

collecte: Opvang/scholing weeskinderen Rwanda
2e collecte: Taken college van kerkrentmeesters
U itgangscol lecte : Wijkactiviteiten
Le

De kinderen komen terug in de kerkzqql

ollen goon zo mogelijk stoon Lied

4L5 Zegen ons, algoede

Zegen

Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel

j
l

lJ wordt hortelijk uitgenodigd no afloop van de dienst nog een kop
koffie / thee te blijven drinken. Voor de kinderen is er limonqde.

tndien u nqqr aonleiding vqn deze dienst iets wilt vragen en/of
opmerken kunt u na ofloop daarvoor terecht bij de predikont en de
ouderling vqn dienst, in de hol vqn de kerk

Colofon

Voorganger:

ds. J. M. de Klerk
Ouderling vqn dienst: Honnie vqn Beelen
Diqkenen van dienst: Edward Blom
Dirk Jan Pronk

Orgel:

Joop Schothorst
De liturgie werd aqn u uitgereikt door Sioerd Abmo
Cootje Spaans
Dorottyq Koster
Leiding
Kinderwoorddienst: Meta Tukker

crèche:

