Liturgie zondagmiddag 7 Aug 2022
Voorganger Ds. Sijtze de Bruine
Collecten: kerk en Diaconie
Welkom en mededelingen kerkenraad
Voorzang: GKN 2017 ps. 42a
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Gelegenheid voor stil gebed.
Votum en groet
Zingend bidden:
GKN 2017 Gezang 243
Heer, ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart
Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
En maak alles goed
Zie mij voor U staan
Zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
Van U wil ik zijn
Jezus op Uw woord
Vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U

Lezen: 1 Samuel 1:1-18
11In Rama in de streek Suf, in het bergland van
Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij
was een zoon van Jerocham, die een zoon was
van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en
behoorde tot de stam Efraïm. 2Hij had twee
vrouwen: de ene heette Hanna en de andere
Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna
niet. 3Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats
naar Silo, om daar de HEER van de hemelse
machten te vereren en hem offers te brengen.
Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren
daar priesters van de HEER. 4Wanneer Elkana zijn
jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en
haar zonen en dochters een stuk van het
offervlees. 5Maar het mooiste stuk gaf hij aan
Hanna, want haar had hij lief, ook al hield
de HEER haar moederschoot gesloten. 6Haar rivale
kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat
de HEER haar geen kinderen gaf. 7Zo ging het jaar
in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van
de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg
dat ze begon te huilen en haar eten liet
staan. 8Toen dat weer eens gebeurde, vroeg
Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je
niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet
meer voor je dan tien zonen?’ 9Na de maaltijd
stond Hanna op en ging naar het heiligdom van
de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de
ingang zat. 10Diep bedroefd bad Hanna tot
de HEER. In tranen 11legde ze een gelofte af:
‘HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb
toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw
dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon,
dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit
zal zijn haar worden afgeschoren.’ 12Terwijl Hanna
zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar
mond. 13Ze bad namelijk in stilte: haar lippen
bewogen wel, maar haar stem was niet te horen.
Daarom dacht Eli dat ze dronken was. 14Hij sprak
haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren?
Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ 15‘U
vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen
wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt
onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij

de HEER. 16Denk niet dat ik een slechte vrouw
ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door
droefheid en ellende.’ 17‘Ga dan in vrede,’
antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven
waar u om hebt gevraagd.’ 18‘Ik dank u voor uw
vriendelijkheid,’ zei Hanna, en ze ging terug naar
haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at
ook weer.
Zingen: GKN 2017 ps. 65:1
De lofzang klinkt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag.
Daar zal men U, o God, betalen
geloften dag aan dag.
U hoort hen die uw heil verwachten,
o Hoorder van 't gebed.
Zo naderen al de geslachten
tot U, die 't leven redt.
Verkondiging
thema: bidden is je hart uitstorten voor God
Luisterlied:
Heer hoor mijn gebed
Kort gebed
Inzameling van de liefdegaven
Geloofsbelijdenis: GKN 2017 Gezang 177
i.c.m. apostolische geloofsbelijdenis
1
Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
Zolang U mij adem geeft, zo lang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2
'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk.

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit
los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.
4
Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Zegen

