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Afkondigingen
Gezang 464
1. Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.
2. Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!
Stil gebed, Votum en groet
Psalm 93: 4
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.

(staande!)

Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: 1 Samuël 7: 2-17
(NBV)
2
Er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kirjat-Jearim
was overgebracht, wel twintig jaar. Steeds meer Israëlieten klaagden
hun nood bij de HEER. 3Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe:
‘Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de HEER, doe dan
de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel
uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de
greep van de Filistijnen.’ 4Dus deden de Israëlieten de Baäls
en Astartes weg en dienden alleen nog de HEER. 5Toen zei Samuel:
‘Laat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot
de HEER bidden.’ 6Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar.
Ze putten water dat ze voor de HEER uitgoten, en vastten de hele
dag. Ze erkenden: ‘We hebben tegen de HEER gezondigd.’ Zo
gaf Samuel in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. 7Toen de Filistijnse
stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren
gekomen, trokken ze op naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan
en werden bang. 8Ze zeiden tegen Samuel: ‘Laat ons niet in de steek
en roep voor ons de HEER, onze God, te hulp, opdat hij ons redt uit
de greep van de Filistijnen.’ 9Samuel nam een lammetje en droeg het
in zijn geheel als brandoffer aan de HEER op. Hij riep de HEER om
hulp voor Israël, en de HEER verhoorde hem. 10Terwijl Samuel nog
met het offer bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan
te vallen. Maar toen donderde de HEER met luide stem tegen de
Filistijnen en zaaide zo veel verwarring dat ze tegen Israël wel het
onderspit moesten delven. 11De Israëlieten zetten vanuit Mispa de
achtervolging in en dreven hen terug tot onder Bet-Kar. 12Na afloop
plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die EbenHaëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons
geholpen.’ 13De Filistijnen moesten zich gewonnen geven en
waagden het niet nog eens op het grondgebied van Israël te komen.

Zolang Samuel leefde, hield de HEER de Filistijnen in bedwang. 14Het
hele gebied van Ekron tot Gat werd door Israël op de Filistijnen
heroverd, en ook met de Amorieten was er vrede.15Tot het einde van
zijn leven bleef Samuel rechter over Israël. 16Hij maakte jaarlijks een
rondreis langs Betel, Gilgal en Mispa en gaf daar zijn richtlijnen aan
het volk. 17Dan keerde hij weer terug naar zijn woonplaats Rama, van
waaruit hij Israël bestuurde en waar hij een altaar had gebouwd voor
de HEER.
ELB 189a: 1, 2 en 3
1. Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.
3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!
Verkondiging - tekst: 1 Samuël 7: 12
Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde
die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft
de HEER ons geholpen.’

Gezang 392: 1 en 3
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Dankgebed en voorbeden
Gelezen Geloofsbelijdenis
Psalm 40: 6
6. O Heer, ’t behage U mij bij te staan.
Gij die altijd mijn helper waart,
drijf mijn belagers achterwaarts
en doe hen met beschaamde kaken staan.
Laat nu die mij belachten,
bedreigden en verachtten,
en loerden op mijn eind,
voor U verschrikken, God,
bespot’lijk in hun spot
en stom van schaamte zijn.
Collecte
Gezang 392: 4 en 5
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
Zegen

