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Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Zingen: Breng ons samen (Sela)
1. U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft
3. U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één (2 keer)
Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft (2 keer)
Stilte - Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 119: 1 en 3
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 883
King of Kings and Lord of Lords
Glory Halleluja
King of Kings and Lord of Lords
Glory Halleluja
Jesus, Prince of Peace
Glory Halleluja
Jesus, Prince of Peace
Glory Halleluja
Gebed
Moment met de kinderen

Schriftlezing: 2 Samuël 6
1
Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen; het waren er dertigduizend.
2
Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baäla in Juda, de
ark waaraan een bijzondere naam verbonden is: die van de HEER van de hemelse
machten, die op de cherubs troont. 3-4Ze haalden de ark van God uit het huis van
Abinadab, dat op een heuvel ligt, en laadden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs
zonen Uzza en Achio leidden de wagen; Achio liep voor de ark uit. 5David en de
Israëlieten speelden voor de HEER op allerlei muziekinstrumenten van hout en op
lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen. 6Toen ze langs de plek
kwamen waar Nachon zijn graan dorste, gingen de ossen daar op af. Uzza stak zijn
hand uit en greep de ark van God vast. 7De HEER ontstak in woede tegen Uzza en
strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. 8David
werd kwaad omdat de HEER Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres-Uzza,
en zo heet het daar tot op de dag van vandaag. 9Toen werd David bang voor de
HEER en hij vroeg zich af: Hoe kan de ark van de HEER ooit bij mij in Jeruzalem
komen? 10Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de
Davidsburcht, en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een Gatiet.
11
De ark van de HEER bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom, en de HEER
zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden.
12
Toen koning David hoorde dat de HEER Obed-Edom en zijn familie en bezittingen
had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis
van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. 13Telkens als de
dragers van de ark van de HEER zes passen gedaan hadden, offerde hij een stier en
een vetgemeste koe. 14Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een
linnen priesterhemd. 15Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en
de Israëlieten de ark van de HEER de berg op. 16Toen de ark de Davidsburcht werd
binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster.
Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met
minachting. 17De ark van de HEER werd neergezet in de tent die David ervoor had
opgericht, en David bracht de HEER brandoffers en vredeoffers. 18Na afloop daarvan
zegende hij het volk in de naam van de HEER van de hemelse machten. 19Aan heel
het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij
brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. 20Ook
David ging naar huis, om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem
tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig
gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen
en onderdanen ontbloot!’ 21David antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, die mij
heeft aangesteld als vorst over het volk van de HEER, over Israël, en mij zo heeft
verkozen boven jouw vader en heel zijn familie; voor de HEER danste ik! 22En al zou ik
me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog
zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt.’ 23Michal, de dochter van
Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood.
Zingen: Psalm 24: 4 en 5

4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer?
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
Preek
Zingen: lied 518: 3 en 6
3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.
6. Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen
voor den Here,
die de Koning is der ere.
Danken en bidden

Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 638 Prijs Adonai
Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.
Heenzending en zegen

Collecten:
1e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron
Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer
2e collecte: Kerk in Actie - binnenlands diaconaat - Op adem komen in De Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen
en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun
trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In
De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven ze sterk in de
helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden
opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de
voorganger of de ouderling van dienst aan. U kunt ook bellen of mailen met de
dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com

