Liturgie 13-08-2017
Mededelingen
Zingen Gezang 446: 1, 2, 3, 6, 7
1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
2

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

6

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

1

Votum en Groet
Zingen Hemelhoog 298:1, 3, 4
1.

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

3.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Zingen Hemelhoog 30 Bless the Lord, my soul
Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.
2

Gebed
Zingen Hemelhoog 675 God heeft een plan
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.
Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x)

3

Zingen Psalm 138: 1, 2, 4
1.

U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Heere, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

2.

Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Heere !
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

4.

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

Inleiding preek

4

Schriftlezing 1 Sam. 14: 1-23
141Op zekere dag zei Jonatan, de zoon van Saul, tegen zijn
wapendrager: ‘Laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost daar
aan de overkant.’ Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan
was. 2Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij
Migron, even buiten Gibea. Hij had zeshonderd soldaten bij zich.3De
functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub.
Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinechas, de
zoon van Eli, de priester van de HEER in Silo. Niemand wist dat Jonatan
weg was.
4-5Aan weerszijden van het ravijn dat Jonatan wilde oversteken om bij
de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotstanden uit: de
Boses in het noorden, tegenover Michmas, en de Senne in het zuiden,
tegenover Gibea. 6Jonatan zei tegen zijn wapendrager: ‘Laten we
oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is
de HEER op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor
een overwinning zorgen als met velen.’7‘Dat lijkt me een goed plan,’
antwoordde de wapendrager. ‘Ik ben uw man.’8‘Luister,’ zei Jonatan,
‘we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien.9Misschien zeggen
ze tegen ons: “Halt! Verroer je niet tot we bij jullie zijn!” Dan blijven
we staan en gaan we niet naar ze toe.10Of ze zeggen: “Kom maar op!”
En dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat
de HEER ze aan ons uitlevert.’11Ze zorgden er dus voor dat de bezetting
van de Filistijnse wachtpost hen tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen
zeiden tegen elkaar: ‘Kijk, de Hebreeën komen uit hun holen
tevoorschijn.’12En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonatan
en zijn wapendrager: ‘Kom maar op, dan zullen we jullie wel eens
leren!’ ‘Volg mij,’ zei Jonatan tegen zijn wapendrager, ‘de HEER heeft
ze aan Israël uitgeleverd!’13Jonatan klom op handen en voeten naar
boven, met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen
de Filistijnen neer, en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. 14Bij
dit eerste treffen doodden Jonatan en zijn wapendrager twintig
mannen. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een
5

span ossen in één dag kan ploegen.15Er ging een siddering door het
kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost, en ook de
stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde, en alle Filistijnen
sidderden van angst voor God.
16De mannen van Saul die bij Gibea in Benjamin op de uitkijk stonden,
zagen wat er gebeurde: er ontstond een golf van paniek en de menigte
rende heen en weer.17Daarop beval Saul: ‘Laat iedereen aantreden en
zoek uit wie er ontbreekt.’ Het bleek dat Jonatan en zijn wapendrager
er niet waren.18‘Breng de ark van God hier,’ zei Saul tegen Achia. De
ark van God bevond zich namelijk in het kamp van de
Israëlieten.19Maar terwijl Saul met Achia sprak, zwol het rumoer in het
kamp van de Filistijnen nog aan en daarom trok hij zijn bevel weer
in.20Saul en zijn mannen verzamelden zich en stortten zich in de strijd.
De verwarring was zo groot dat de Filistijnen het zwaard tegen elkaar
opnamen.21Zelfs de Hebreeën die zich al jaren eerder bij de Filistijnen
hadden aangesloten en aan hun kant meevochten, bedachten zich
en kozen nu de kant van de Israëlieten onder Saul en Jonatan.22En toen
de Israëlieten die zich in het bergland van Efraïm schuilhielden
hoorden dat de Filistijnen op de vlucht sloegen, zetten ook zij de
achtervolging in en bleven hen op de hielen zitten. 23Zo schonk
de HEER Israël die dag de overwinning.
Preek
Zingen Hemelhoog 381 Jezus, alles geef ik U
Jezus, alles geef ik U
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn.
Al mijn hoop,
mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand,
vertrouw ze aan U toe.
6

Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn.
Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn.
Gebed
Collecte
Zingen Hemelhoog 445 Ik bouw op U
Ik bouw op U
mijn Schild en mijn Verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam .
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Ik bouw op U
mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.
Zegen
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