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Lied vooraf HH 617 Tienduizend redenen   (Opw 733)

DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom
Intochtslied staande 122:1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Stil gebed
Votum en groet
Lied 195 Klein Gloria

Gebed
Lied HH 629 De kracht van uw liefde   (Opw 488)

Onderricht Romeinen 6:3-5

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Lied bij binnenkomst van de dopelingen HH 428 Jezus is de goede herder   (ELB 452)

Doopwater
Dooponderricht
Doopgebed
Doopvragen
Doopgelofte
Lied HH 417 Een parel in Gods hand   (ELB 471)

Doop
Amber Lucy Hoekstra
Merle Jeannette Hoekstra

Doopkaars
Doopboek
Lied staande HH 637 Houd me dicht bij U   (Opw 616)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing Fenny Vos 2 Samuel 5:6-12
Lied 72:1,7 Geef, Heer, de koning uwe rechten

Preek
Lied 175 Wij hebben een sterke stad

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden
Gaven
>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald
Lied staande 416:1 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen



2 SAMUEL 5:6-12

   6 De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. 
De Jebusieten zeiden tegen David: 
‘U komt er niet in! Sterker nog: de lammen en de blinden zullen u verjagen! 
David komt er niet in!’ 
7 Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburcht, en hij verklaarde:
‘Wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. 
En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart.’ 
Daarom zegt men: Lammen en blinden, die komen het huis niet in.
   9 David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburcht. 
Hij liet een muur bouwen die liep van het Millobolwerk tot aan het paleis.
10 In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want de HEER, de God van de hemelse 
machten, stond hem terzijde. 
11 Koning Chiram van Tyrus stuurde afgezanten naar David en leverde hem cederhout en 
timmerlieden en steenhouwers voor de bouw van het paleis.
12 David besefte dat de HEER hem als vorst over Israël had aangesteld, 
en hem ten behoeve van Israël, zijn volk, tot een machtig koning had gemaakt.


