Liturgie zondag 28 oktober 2018
Gezinsdienst
Thema: superhelden

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Muzikale begeleiding: True Colors

Voor de dienst:
Was ik maar een held- Claudia de Breij via:
https://www.youtube.com/watch?v=yspKjrb2rsM
Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Helden?
Bemoediging en groet
We zingen: Helden via:
https://www.youtube.com/watch?v=ZHl42cy44LY
Gebed
Kindermoment
We zingen: Superheld, wie is de grootste?
Refrein:
Wie is de grootste
De allergrootste in de zaal,
De grootste van ons allemaal?
Wie is de grootste?
Ik wil wel weten wie dat is.
Ik hoop dat ik me niet vergis.
1. Zou het de slimste zijn
Iemand die kan lezen, elke letter elk getal?
Zou het de slimste zijn?
Welnee, ben je mal?
2. Zou het de langste zijn:
Lange benen, lange armen en een lange nek?
Zou het de langste zijn?
Welnee, ben je gek?
3. Zou het de rijkste zijn?
Is het iemand met de meeste euro’s bij elkaar?
Zou het de rijkste zijn?

Welnee, ben je raar?
Refrein :
’t Is niet de slimste
en niet de langste van de klas,
Of iemand met het meeste geld.
Maar wie de minste
En dus een dienaar durft te zijn
Die is onze superheld.
Die is een superheld!

Opwekking voor kids 139: Hij alleen
De God van Abraham, Isaäk en Jacob
De God van Adam en Eva
Van Jozua en Job.
De God van David, Elia en Mozes
De God van Esther en Jozef
Daar vertrouw ik op!
Refrein:
Want Hij alleen (Hij alleen)
En niemand anders (niemand anders)
Hij alleen (Hij alleen)
Is de ware God!
Hij heeft de hemel en aarde geschapen
En zijn volk uit de slavernij bevrijd
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel
En gaf Zijn zoon
Als verlosser voor mij
Refrein

Lezing: 1 Samuel 17: 38-50 (Bijbel in gewone taal)

David is niet gewend aan een harnas
38
Saul wilde dat David een helm zou opzetten en een harnas zou
aantrekken. Hij gaf hem daarom zijn eigen bronzen helm en zijn eigen
harnas.
39
David maakte het zwaard van Saul vast aan zijn riem. Hij probeerde
een stukje te lopen. Maar dat lukte niet, omdat hij niet gewend was om
in een harnas te lopen. Daarom zei hij tegen Saul: ‘Ik kan hier niet in
lopen. Dat ben ik niet gewend.’ En hij trok het harnas van Saul weer
uit.
40
Toen pakte David zijn stok. Daarna zocht hij in een kleine rivier vijf
gladde stenen voor zijn slingerwapen. Die stopte hij in zijn tas. En
terwijl hij naar Goliath liep, hield hij zijn wapen in zijn hand.
David vertrouwt op de Heer
41
Ook Goliath kwam steeds dichterbij. Voor hem liep een knecht met
zijn schild.
42
Toen zag Goliath dat David een knappe jongen was met rood haar.
En omdat David nog heel jong was, begon Goliath hem belachelijk te
maken.
43
Hij zei: ‘Ben ik soms een hond? Kom je daarom naar mij toe met een
stok? Mijn goden zullen ervoor zorgen dat het slecht met je afloopt.
44
Kom maar hier, als je durft. Dan voer ik je aan de vogels en de wilde
dieren.’
45
Maar David zei: ‘Jij vertrouwt op je wapens. Maar ik vertrouw op de
machtige Heer, de God die het leger van Israël helpt. Jij denkt dat die
God niets waard is.
46
Maar vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat ik jou versla. Ik zal je
hoofd afhakken, en ik zal de andere Filistijnen voeren aan de vogels en
de wilde dieren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God
heeft.
47
Dan zal iedereen weten dat de Heer iemand zonder wapens kan
laten winnen. Want de Heer beslist wie de strijd zal winnen, en hij zal
mij helpen.’
David verslaat Goliath
48
Goliath wilde David aanvallen, en hij kwam steeds dichterbij. David
rende naar Goliath toe
49
en pakte een steen uit zijn tas. Hij deed die in zijn slingerwapen en
gooide hem naar Goliath. De steen raakte het voorhoofd van Goliath
zo hard, dat hij voorover viel.

50

Zo won David de strijd met een slingerwapen en een steen. Hij
versloeg Goliath en doodde hem, ook al had hij niet eens een zwaard.

We zingen: Goliath: via:
https://www.youtube.com/watch?v=nDvC3nW1rak
Overweging
We zingen: Lied 422 Laat de woorden
Opwekking 96 Ik vouw mijn handen
Ik vouw mijn handen Heer
en kniel voor U neer.
Ja, voor U die mij nooit zal verlaten.
Ik vouw mijn handen Heer
en iedere keer,
vind ik rust om met U
te kunnen praten.
Ja, ik bid U, wees met mij
op al mijn wegen.
Want wat zou ik kunnen doen
zonder uw zegen.
Ik vouw mijn handen Heer en
kniel voor U neer.
Ja, voor U die mij nooit meer verlaat.

Gebeden: afgesloten met een gezongen:
Lied 1006 Onze Vader in de hemel
Collecte

We zingen: Opwekking 798 Houd vol
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein

Zegen
We zingen: lied 425 Vervuld van Uw zegen

