Orde van dienst voor de 11e zondag na Trinitatis (23 augustus 2020)
Voorganger: ds. Rainer Wahl ; organist: Arjen Uittenbogaard ; ambtsdragers: Ellen de Feijter en Mieke van den Brandt.
Collectes: voor het Frans van der Lugt Center in Beiroet dat Syrische vluchtelingen opvangt en voor de PGN.

Orgelspel

KYRIEGEBED

WELKOM

Lied 301 k

A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

221 : 1, 2, 3

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

gevolgd Lied 305 : 1, 2 ,3
GROET
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren
GEBED
SCHRIFTLEZINGEN,
telkens afgewisseld met Lied 568a “Ubi caritas”
1 Samuel 20, 1-11
1 Samuel 20, 12-23
2 Samuel 1, 25a,26
Johannes 15, 11-15
(z.o.z. voor de teksten)

GEBED VAN TOENADERING
K: Lieve God,
U bent een echte vriend voor alle mensen.
Dat bent u ook voor mij.
U luistert als ik baal en zorgen heb.
U spoort me aan en ja, het gaat al beter.
Laat mij ook zo een vriendje zijn
dat luistert, aanspoort en een arm slaat
om het ander vriendje dat verdrietig is.
Doe ons vrienden zijn,
zo nu en dan serieus
maar vooral vrolijk.
G: Amen
Lied 279 : 3
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst
Korte INLEIDING op thema ‘vriendschap’
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

VERKONDIGING
Orgelspel
Lied 667 : 1, 2, 5, 6
GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie 368g “Adem van God”
stil gebed,
gezamenlijk

Onze Vader

MEDEDELINGEN
Lied 423 : 1, 2, 3
UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal Amen.
Collectes

1 Samuel 20, 1-11
David maakte dat hij uit het profetenhuis in Rama
wegkwam. Hij ging naar Jonatan en vroeg hem: ‘Wat
heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me
schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan, dat hij
mij wil doden?’ ‘Er is geen sprake van dat jij moet
sterven,’ antwoordde Jonatan. ‘Mijn vader doet
immers nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen,
al is het nog zo onbelangrijk. Zou hij dan zoiets voor
mij verborgen houden? Dat bestaat niet!’ Maar David
hield vol: ‘Je vader weet heel goed dat jij op me
gesteld bent. Daarom denkt hij: Jonatan mag dit niet
te weten komen, het zou hem maar verdriet doen.
Maar ik zweer je, zo waar de HEER leeft en zo waar jij
leeft, Jonatan, ik ben maar één stap van de dood
verwijderd.’ ‘Zeg maar wat ik voor je doen kan,’ zei
Jonatan, en David antwoordde: ‘Luister, morgen is het
nieuwe maan. Eigenlijk zou ik dan met de koning aan
de maaltijd moeten aanzitten. Maar als jij me verlof
geeft, houd ik me buiten de stad schuil tot het donker
is. Als je vader mijn afwezigheid opmerkt, moet je
zeggen: “David heeft mij dringend gevraagd om te
mogen afreizen naar zijn vaderstad Betlehem, waar
zijn hele familie bijeen is voor het jaarlijkse offerfeest
.” Als hij zegt dat het goed is, kan ik gerust zijn, maar
als hij boos wordt, dan weet je dat hij vast van plan is
om mij kwaad te doen. Op jouw aandringen hebben jij
en ik elkaar tegenover de HEER trouw gezworen,
bewijs me dus alsjeblieft deze vriendendienst: als ik
iets heb misdaan, dood jij me dan, maar lever me niet
uit aan je vader.’ ‘Dat nooit!’ riep Jonatan uit. ‘Mocht
ik erachter komen dat mijn vader van plan is om je
kwaad te doen, dan zal ik het je beslist laten weten.’
‘Hoe kom ik te weten wat je vader gezegd heeft, en of
hij kwaad is geworden?’ vroeg David. ‘Wacht, laten we
eerst de stad uit gaan,’ stelde Jonatan voor.

Johannes 15, 11-15
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan
zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie
elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je
vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat
ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik
jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord,
aan jullie bekendgemaakt heb.

1 Samuel 20, 12-23
Toen ze samen buiten de stad waren gekomen zei
Jonatan: ‘Bij de HEER, de God van Israël, morgen of
overmorgen om deze tijd zal ik uitzoeken hoe mijn
vader over je denkt. Als het er goed voor je uitziet, zal
ik een boodschap sturen om het je te laten weten.
Maar mocht mijn vader zich het in zijn hoofd hebben
gezet om je kwaad te doen, dan mag de HEER met mij
doen wat hij wil, als ik je dat niet zou laten weten en er
niet voor zou zorgen dat je een veilig heenkomen kunt
vinden. Moge de HEER je bijstaan zoals hij eerst mijn
vader bijstond. Ik weet wel dat je me zolang als ik leef
goed zult behandelen, zoals de HEER dat voorschrijft,
maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn
nakomelingen steeds goedgezind blijft, zelfs wanneer
de HEER al je vijanden een voor een van de
aardbodem wegvaagt.’ Jonatan sloot een verbond met
het huis van David met de woorden: ‘Moge de HEER je
daaraan houden.’ Vervolgens liet hij David dit
bekrachtigen met een eed op hun vriendschap, want
hij had David lief als zijn eigen leven. Daarna zei hij:
‘Als je plaats morgen tijdens het nieuwemaansfeest
leeg blijft, zal men je zeker missen. Overmorgen moet
je een flink eind weggaan en je verbergen op dezelfde
plek als de vorige keer, bij de Haëzelrots. Ik zal drie
pijlen op de rots afschieten, alsof ik op een doel mik,
en die door mijn wapendrager laten ophalen. Als ik
tegen hem roep: “Nee, dichterbij!” neem hem dan
mee en kom naar me toe, want zo waar de HEER leeft,
dan kun je gerust zijn en is er niets aan de hand. Maar
als ik roep: “Nee, verderop!” dan moet je vertrekken,
want dan is het de HEER zelf die je wegstuurt. En bij
alles wat we nu hebben afgesproken, jij en ik, is de
HEER onze getuige.’
2 Samuel 1, 25a,26
Jonatan ligt gesneuveld op de heuvels. Het verdriet
verstikt me, Jonatan, je was mijn broeder, en mijn
beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan
die van vrouwen.

