Oude Kerk Naaldwijk
zondag 19 juni 2022.
Voorganger: ds. Paul Saraber uit Frankrijk
Ouderling van dienst: Annie van Hoeven
Organist: Peter Dingemanse
Lectrice: Paula Bossenbroek
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Waar de gemeente staat wordt met een * aangegeven

Op de drempel
De klok wordt geluid
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De Bijbel wordt opengeslagen en de kaarsen aangestoken
*Bemoediging
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
*Drempelgebed
I
Vg.:
Allen:
Vg.:
Allen:

O God keer U óm naar ons toe
EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL

Laat ons, o Heer, uw liefde zien
EN GEEF ONS UW HEIL!

*Aanvangs-lied: 276
Kyrie-litanie en Gloria
- Litaniegebed
beantwoord met:
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- Glorialied: 117d ( 3 x) Laudate omnes gentes

Rond de Schrift
Groet
Vg.: De Heer zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed
Lied 324
Lezing: 2 Samuel 21 : 1-14 ( Naar een vertaling van Huub Oosterhuis.)
Eens in de dagen van David geschiedde een hongersnood drie jaren,
jaar na jaar.
David zocht het aangezicht van JHWH.
JHWH sprak: Bloedschuld kleeft aan Saul en aan zijn huis omdat hij de
Gibeonieten gedood heeft.
De koning riep de Gibeonieten en sprak tot hen- de Gibeonieten
waren niet uit de kinderen van Israël, zij waren van een rest van
de Amoriet en hoewel de kinderen van Israël hen een eed hadden
gezworen, had Saul, in zijn ijver voor de kinderen van Israël en van
Juda, gezocht hen om te brengen- David sprak tot de Gibeonieten:
Wat moet ik voor u doen? Hoe kan ik verzoening bewerken dat gij
het erfgoed van JWHW weer zegent?
De Gibeonieten zeiden hem: Zilver of goud vanwege Saul en zijn huis
Willen wij niet en het is niet aan ons iemand in Israël te doden.
Hij sprak: Wat verlangt gij dat ik voor u doe?
Ze zeiden tot de koning:
De man die ons vernietigde en ons uitmoordde zodat er op heel het
grondgebied van Israël niemand van ons zou overblijven, laat ons zeven
mannen van zijn zonen gegeven worden dat wij hen ophangen voor
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JWHW in Gibea van Saul, de uitverkorene van JHWJ.
De koning sprak:
Ik zal hen geven. Maar de koning spaarde Mefiboset, de zoon
van Jonatan, de zoon van Saul, vanwege de eed die David verbond met
Jonatan, de zoon van Saul.
De koning nam de twee zonen van Rispa, de dochter van Ajja,
die zij aan Saul gebaard had, Armoni en Mefiboset en de vijf zonen
van Merab, de dochter van Saul, die zij gebaard had aan Adriël,
de zoon van Barzillai, de Macholatiet. Hij gaf hen in de hand
van Gibeonieten. Zij hingen hen op,
voor het aangezicht van JHWH op de berg, de zeven vielen
tezamen en vonden de dood in de eerste dagen van de oogst,
het begin van de gersteoogst.
Rispa, de dochter van Ajja, nam een ruw kleed en spreidde dat
over de rots. Het lag daar vanaf het begin van de oogst totdat
het water ui de hemel over hen neerstroomde.
Zij gaf noch de vogels van de hemel overdag noch de wilde dieren
‘s nachts de kans zich op hen te werpen.

Lied: 647
Schriftuitleg en overweging
Meditatieve muziek

Gebeden en gaven
Voorbeden
beantwoord met:

Stil gebed
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Gebed des Heren
Allen:
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.

Afsluiting & Gaven
Inzameling der gavenbij het uitgang van de kerk
1e inzameling bestemd 50% voor het werk van de Diaconie
2e inzameling bestemd 50% voor het werk van de
kerkrentmeesters
*Slotlied: 423
*Opdracht en zegen
Allen:

Orgelspel

