LITURGIE DE ARK ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
Bediening Heilige Doop aan Hidde Bastiaan Gerritjan Miedema
zoon van Wietze en Jolanda Miedema
xx. Het lied van David
Refr.: Kleine David, speel op je harp,
loof den Heer, loof den Heer. (2x)
En David was een herdersknaap,
hij zorgde voor 't verloren schaap,
er kwam een leeuw, er kwam een beer,
maar hij vertrouwde op de Heer.
Refr.
Reus Goliath, een sterke man,
was lang: zes ellen en een span!
heel Israël was doodsbenauwd
maar David heeft op God vertrouwd.
Refr.
3. En David werd een fiere held
waar heel veel goeds van werd verteld.
De koning werd jaloers op hem,
maar David hoorde naar Gods stem.
Refr.
4. Toen David speelde in 't paleis,
was Saul erg boos en van de wijs.
Hij riep: Ik spies je aan de wand,
maar David was in 's Heren hand.
Refr.
xx. Gez. 10: 1, 2 en 3 (LvdK) David heeft de reus verslagen
David heeft de reus verslagen
in een ongelijke strijd,
zwaard en schild kon hij niet dragen
en het pantser was te wijd:
zal men zich met brons bekleden
om te zijn
machtig als die onbesneden Filistijn?

Weerloos waagde hij zich op de
heuvel waar het dom geweld
tegen God en zijn belofte
al zijn hoon had opgesteld:
maar nadat het was gekomen
met geschal,
werd er geen gerucht vernomen
dan zijn val!
Waag het met het ongetelde
wapen van de herderszoon,
laat uw hart zich niet ontstellen
door het hoog en breed vertoon
van de goden en de geesten
dezer eeuw,
door het brullen van de beesten
beer en leeuw.
00. Woord van welkom en mededelingen
01. Intochtslied: 139: 1, 7 en 8
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
02. Stil gebed
03. Bemoediging en groet
04. Lied ter nagedachtenis aan mw. Nel Schenk-den Braber: Psalm 84: 1 en 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
05. Loflied: Kroon Hem met gouden kroon
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.
Bediening H. Doop
-

Lied voor de doop: Gez. 429 (LvdK): 1 en 3

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.

't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
-

Lezing formulier
Geloofsbelijdenis zingen
Doopvragen
Bediening H. Doop
Lied na de doop: 885

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
06. Dankzegging en gebed om de nabijheid van Gods Heilige Geest
07. Lied van het licht – Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
08. Schriftlezing I: I Samuël 17: 31-40
David verslaat Goliat
De mannen hoorden wat David zei en vertelden het aan Saul. Toen liet Saul hem
halen. David zei tegen Saul: "Laat niemand de moed verliezen door die Filistijn. Ik zal
met hem vechten." Maar Saul zei tegen David: "Dat kun je niet. Je bent veel te jong. En híj
vecht al van jongs af aan." Maar David zei tegen Saul: "Ik ben gewend om voor mijn
vader de schapen te hoeden. Soms roofde een leeuw of beer een schaap uit de

kudde. Dan liep ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het dier uit zijn bek. En als de
leeuw mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn manen en doodde hem. Ik heb leeuwen en
beren verslagen. Met deze ongelovige Filistijn zal het net zo aflopen. Want hij heeft het
leger van de levende God uitgedaagd. De Heer heeft mij gered van de klauwen van
leeuwen en beren. Hij zal mij ook redden uit de handen van deze Filistijn." Toen zei Saul:
"Ga dan maar. De Heer zal met je zijn."
Toen liet Saul David een wapenrusting aantrekken. Hij zette hem een koperen helm op
en deed hem een pantser aan. David gespte daaroverheen het zwaard om en probeerde
te lopen. Hij had nog nooit eerder een wapenrusting aan gehad. Toen zei David tegen
Saul: "Ik kan hier niet in lopen, want ik ben dit niet gewend." En hij trok alles weer
uit. Hij nam zijn stok en zocht vijf gladde stenen uit de beek. Die deed hij in zijn
herderstas waarin hij zijn slingerstenen bewaarde. Daarna liep hij met zijn slinger in de
hand naar de Filistijn toe.
09. Lied: 68: 1 en 10
God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd.
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,
zingt Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.
Sla, Heer, de horde van de Nijl,
bestraf hun macht, herstel ons heil.
Uw gunst is ons van node.
Als brute stieren gaan, o Heer,
ondieren tegen U te keer,
de volk'ren en hun goden.
Wie dorst naar zilver en naar goud
en wie het met de oorlog houdt
zult Gij ternederdwingen.
Gij die de hemelen doorkruist,
verstrooi de vijand met uw vuist,
dan zal de aarde zingen.
10. Schriftlezing II: I Samuël 17: 41-54
De Filistijn liep op David af. Zijn schildknaap liep voor hem uit met Goliats schild. Toen
de Filistijn David zag en hem bekeek, lachte hij hem uit, omdat hij nog jong was, rood
haar had en er knap uitzag. Hij zei tegen David: "Ben ik soms een hond, dat je met een
stok op mij afkomt?" En hij vervloekte David bij zijn goden. Ook zei de Filistijn tegen
David: "Kom maar eens hier! Dan voer ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren!"

Maar David antwoordde hem: "Jij komt naar mij toe met een zwaard, een speer en een
schild. Maar ik kom naar jou toe namens de Heer van de hemelse legers, de God van het
leger van Israël, de God die jij hebt uitgedaagd. Vandaag zal de Heer jou in mijn macht
geven. Ik zal je verslaan en je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van het leger van
de Filistijnen aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat
Israël een God heeft. En al deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door
zwaarden en speren. Want de Heer Zelf strijdt voor ons. Hij geeft jullie in onze macht."
Toen zette de Filistijn de aanval in en kwam op David af. David rende naar hem toe. Hij
stak zijn hand in de tas, pakte er een steen uit en slingerde die weg. En hij raakte de
Filistijn tegen zijn voorhoofd. De steen drong in zijn voorhoofd en de Filistijn viel
voorover op de grond. Zo versloeg David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij
versloeg de Filistijn en doodde hem. David had zelf geen zwaard bij zich. Daarom rende
hij naar de gevallen Filistijn en greep het zwaard van de reus. Hij trok het uit de schede
en sloeg hem het hoofd af.
Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. De mannen
van Israël en Juda sprongen juichend op en achtervolgden hen tot aan het dal bij Ekron.
Overal op de weg naar Saäraïm lagen gewonde Filistijnen, tot aan Gat en Ekron
toe. Daarna kwamen de Israëlieten terug en plunderden het kamp. David nam het hoofd
van de Filistijn mee en bracht het naar Jeruzalem. Maar de wapens van de reus legde hij
in zijn tent.
11. VERKONDIGING, n.a.v. het thema ‘Strijder voor God’
12. Lied: 68: 2 en 10 (OB)
Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is HEER der heren.
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

13. Dankzegging en voorbeden
14. Inzameling der gaven
15. Slotlied: Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser (Lied 246 ELB)
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.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
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.
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.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.
16. Zending en zegen
17. Lied: 425
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal
Hidde is een afkorting van Germaanse namen met hild- "strijd"
Bastiaan is een variant van het Griekse Sebastos: “verheven’

Gerrit = dappere speerstrijder
J[ochan]an = door God begenadigd
Dus in totaal zoveel: Door God begenadigde, verheven speerstrijder

