9 december 2018 – 10.00 uur – P Poortinga
orgel: Peter Sneep
schriftlezing: Alida Larooy
welkom, mededelingen
aansteken adventskaars + tekst
Votum en groet
NPB psalm 72 : 1 en 2 ‘God, laat de koning goed regeren’
Onderwijs voor het leven, aandacht voor de wet.
NPB psalm 72 : 7 ‘Laat iedereen de Heer bezingen’
Kind moment met film, lied en openen vakjes op het bord.
Lezen:



1 Samuël 4: 1 – 5; 1 Samuël 4: 10 en 11; 1 Samuël 4: 19 – 22;
1 Samuël 5: 1 en 2; 1 Samuël 5: 6 – 12; 1 Samuël 6: 1 – 12

GK 253: 1 en 3 ‘Wie mat de wateren in zijn holle hand‘
Woordverkondiging
GK06 gz48: 2 en 3 ‘Van oudsher deed God ons verstaan’ GKB 2006
Gebed
Gaven
GK ps136: 2 en 21 ‘Geef de God der goden eer’
Zegen

9 december 2018 – 10.00 uur – P Poortinga
orgel: Peter Sneep
schriftlezing: Alida Larooy
welkom, mededelingen
aansteken adventskaars + tekst
Het is de tweede zondag van advent. Wij denken aan Christus’ eerste komst naar deze wereld, en
zien met verlangen uit naar zijn tweede komst.
We mogen nu twee kaarsen aansteken en daarbij lezen we uit de bijbel een paar verzen die ook
straks in het kind moment aan de orde komen: Jesaja 40:1 – 5
401Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2

Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3

Hoor, een stem roept:

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4

Laat elke vallei verhoogd worden

en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5

De luister van de HEER zal zich openbaren

voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Votum en groet
NPB psalm 72: 1 en 2 ‘God, laat de koning goed regeren’
1 God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.
Wil hem uw wijze regels leren
en uw gerechtigheid.
Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkers pakt hij aan.

2 Laat onze koning hooggeacht zijn
zolang de zon bestaat.
Moge hij eeuwen aan de macht zijn
totdat de maan vergaat.
Laat hij verkwikkend zijn als regen
die dorstig land bevloeit:
wie eerlijk leeft ervaart zijn zegen
terwijl de vrede bloeit.
Onderwijs voor het leven, aandacht voor de wet.
NPB psalm 72: 7 ‘Laat iedereen de Heer bezingen’
7. Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond,
want Hij alleen doet grote dingen.
Laat nu uit ieders mond
zijn lof weerklinken door de tijden:
groot is zijn roem en eer!
Laat al wat leeft zijn naam belijden.
Ja, amen, loof de HEER.
Kind moment met film, lied en openen vakjes op het bord.
lied - Daar gaan we naar toe – 2e advent
Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?
Geef ons alsjeblieft een tweede hint!
Waar gaan we naar toe?
Ik zie, ik zie een onderdrukt en kwetsbaar volk.
Maar God geeft troost en hoop in bange nachten.
Het volk weet dat hij komt en het kan haast niet wachten.
Klein wordt groot. Traan wordt troost. God blijft God.
Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Er blijven nog wel vragen. Wanneer? En waar? En hoe?
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naar toe.
Één ding is wel zeker: daar gaan we naar toe!

Lezen:



1 Samuël 4: 1 – 5; 1 Samuël 4: 10 en 11; 1 Samuël 4: 19 – 22;
1 Samuël 5: 1 en 2; 1 Samuël 5: 6 – 12; 1 Samuël 6: 1 – 12

1 Samuël 4: 1 – 5
Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij
Eben-Haëzer; de Filistijnen lagen in Afek. 2Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de
Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen:
vierduizend man sneuvelden in de slag. 3Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de
oudsten van Israël: ‘Hoe komt het dat de HEER ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft
laten lijden? De ark van het verbond met de HEER moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de
HEER in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden.’ 4Het leger liet de ark van
het verbond uit Silo overbrengen, de ark van de HEER van de hemelse machten, die op de cherubs
troont. Chofni en Pinechas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. 5Toen de ark van het
verbond met de HEER in het legerkamp aankwam, barstten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat
de aarde ervan dreunde.
1 Samuël 4: 10 en 11
10
De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn
eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij dertigduizend man voetvolk
omkwamen. 11De ark van God werd buitgemaakt en Chofni en Pinechas, de beide zonen van Eli,
vonden de dood.
1 Samuël 4: 19 – 22
19
Eli’s schoondochter, de vrouw van Pinechas, was in de laatste dagen van haar zwangerschap. Toen
ze hoorde dat de ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren
gestorven, overvielen haar de weeën. Ze kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. 20Terwijl ze
stervende was, zeiden de vrouwen die haar bijstonden: ‘Wees gerust, je hebt een zoon gekregen.’
Maar ze reageerde niet en schonk hun geen aandacht. 21Ze noemde haar zoon Ichabod en
verklaarde: ‘Israël is van zijn eer beroofd.’ Daarmee doelde ze op het verlies van de ark en op de
dood van haar schoonvader en haar man. 22Ze zei: ‘Israël is van zijn eer beroofd, want de ark van God
is ons ontnomen.’
1 Samuël 5: 1 en 2
51De ark van God, die bij Eben-Haëzer door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar
Asdod. 2Ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daar naast het
godenbeeld neer.
1 Samuël 5: 6 – 12
6
De HEER pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van het
vorstendom met aambeien. 7Toen de burgers van Asdod zagen hoe het er voorstond, zeiden ze: ‘De
ark van de God van Israël kan hier niet blijven, want hij treedt met harde hand op tegen ons en onze
god Dagon.’ 8Ze riepen de Filistijnse stadsvorsten erbij en legden hun de vraag voor: ‘Wat moeten we
doen met de ark van de God van Israël?’ ‘Naar Gat brengen,’ luidde het antwoord, en ze besloten de
ark weg te brengen. 9Toen de ark naar Gat was overgebracht, keerde de HEER zich tegen die stad,
zodat ook daar een geweldige paniek ontstond. Hij trof de inwoners van de stad van groot tot klein
en iedereen kreeg aambeien. 10Ze stuurden de ark van God door naar Ekron, maar zodra hij daar
aankwam begon de bevolking te schreeuwen: ‘Ze hebben de ark van de God van Israël hierheen
gestuurd om ons allemaal te doden!’ 11Weer riepen ze de Filistijnse stadsvorsten erbij en zeiden:
‘Stuur de ark van de God van Israël terug naar waar hij vandaan komt, anders worden we allemaal
gedood.’ In heel de stad heerste namelijk een dodelijke angst, want God pakte de inwoners hard aan.
12
Wie niet stierf, werd geplaagd door aambeien; het gekerm van de stad steeg op naar de hemel.
1 Samuël 6: 1 – 12
61De ark van de HEER was intussen al zeven maanden op Filistijns grondgebied. 2Nu riepen ze ook de
priesters en de waarzeggers erbij en legden hun de vraag voor: ‘Wat moeten we doen met de ark van
de HEER? Hoe kunnen we hem het beste terugsturen?’ 3Het antwoord luidde: ‘Als u de ark van de
God van Israël terugstuurt, laat hem dan niet zonder meer weggaan. Geef in ieder geval een

schadeloosstelling mee, dan zult u genezen en te weten komen waarom u al die tijd zo hard bent
aangepakt.’ 4‘Waaruit moet die schadeloosstelling bestaan?’ vroeg men, en het antwoord luidde: ‘Er
zijn vijf vorstendommen. Geef daarom vijf gouden gezwellen mee en vijf gouden muizen. Alle
vorstendommen hebben immers onder dezelfde plaag geleden, ook de stadsvorsten zelf. 5Maak
beeldjes van uw gezwellen en van de muizen die uw land hebben geteisterd, om zo eer te bewijzen
aan de God van Israël. Misschien laat hij u dan met rust, en ook uw goden en uw land. 6Waarom zou
u zich tegen hem blijven verzetten, zoals Egypte en de farao hebben gedaan? Toen hij zijn woede op
hen botvierde, moesten zij de Israëlieten toch ook laten gaan? 7Dit moet er gebeuren: Zorg voor een
nieuwe wagen en twee zogende koeien die nog nooit een juk hebben gevoeld. Span de koeien voor
de wagen, haal hun kalveren bij hen weg en breng die naar de stal. 8Zet de ark van de HEER op de
wagen met daarnaast een zadeltas met de gouden voorwerpen die u ter genoegdoening meegeeft,
en laat die wagen zijn eigen weg gaan. 9Als hij voor uw ogen de grens over rijdt in de richting van BetSemes, dan betekent dat dat de God van Israël deze ramp over ons heeft voltrokken. Zo niet, dan
weten we dat niet hij ons met dit leed heeft getroffen, maar dat het toeval was.’ 10En zo gebeurde
het. Ze spanden twee zogende koeien voor de wagen en sloten hun kalveren op in de stal. 11Ze zetten
de ark op de wagen en daarnaast de zadeltas met de gouden muizen en de beeldjes van hun
gezwellen. 12De koeien liepen regelrecht naar Bet-Semes. Ze loeiden wel, maar bogen niet af naar
links of rechts. De Filistijnse stadsvorsten volgden hen tot aan de grens met Bet-Semes.
GK 253: 1 en 3 ‘Wie mat de wateren in zijn holle hand‘
1 Wie mat de waatren in zijn holle hand,
bepaalde in het scheppingslicht
van berg en heuvel het gewicht?
Wie is het die de hemelbol omspant?
Wie gaf Hem raad en reden
die aller eeuwigheden
begin en einde draagt?
Hebt gij het niet gehoord?
Weet gij het niet? – Het wóórd,
o volk dat naar Hem vraagt.
3 Een bronzen beeld, bedekt met blinkend goud,
hoogstralend in de ruime zaal,
en in het nederig portaal
een wijgeschenk van donker ebbenhout:
komt door die dode dingen
– het werk van stervelingen –
hemel en aarde saam?
Hebt gij het niet gehoord?
Gij kent Hem door zijn woord,
Hij woont hier in zijn naam.

Woordverkondiging

GK06 gz48: 2 en 3 ‘Van oudsher deed God ons verstaan’
2 Van oudsher deed God ons verstaan
door heilige profetenmond,
dat Hij de vijand neer zou slaan
en naar de trouw aan zijn verbond
ons redden zou van tegenstand,
bevrijden uit de wrede hand
van allen die ons haten,
terwijl Hij steeds weer met beloften kwam,
die eens zijn dienaar Abraham
als eed van God de HERE zelf vernam.
3 Hij gaf ons uitzicht op de tijd
dat ons geen vrees meer kwellen zou,
en dat, van ’s vijands juk bevrijd,
ons leven zich dan stellen zou
tot dienst aan God, in heiligheid,
oprecht van hart, Hem toegewijd.
En God de Allerhoogste
roept u, mijn kind, om voor Hem uit te gaan,
bereidend Hem een vlakke baan.
Zo treedt ge als profeet des HEREN aan.

Gebed
Gaven
GK ps136: 2 en 21 ‘Geef de God der goden eer’
2 Geeft de God der goden eer,
looft nu aller heren Heer,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
21 Brengt de God des hemels eer,
prijst zijn grootheid, looft de Heer,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
Zegen

