Remonstrantse Gemeente Den Haag
zondag 29 oktober 2017
Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist: Hans Jacobi. M.m.v. Aliona Kliucka (cello)
en Gulmira Issabekova (piano). Inleiding: Rachel Adriaanse

Muziek als medicijn
Welkom/ aansteken kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): "Het licht dat weer opnieuw begon" (Lied 214: 1, 2, 4, 5,
7 en 8)
Votum en groet (gezongen, afwisselend voorganger en gemeente)
voorganger: Onze hulp is in de naam van de levende God
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: Hoor, heilige Geest, wij roepen U:
gemeente: wek ons tot leven, hier en nu.
voorganger: genade zij U en vrede, van Hem die is, die was en die komt. Amen
voorganger: (...) Wij bidden U, eeuwige God, wees ons genadig
gemeente: En doe ons in vrede leven.
voorganger: Laat ons vandaag uw liefde zien
gemeente: en schenk ons uw heil.
(gemeente gaat zitten)

Inleidende lezing/Gebed van inkeer
We zingen (Engelse versie). “ Take, o take me as I am …”
voorzanger 1x, gemeente 2x)

(Lied 833 3x,

Muzikaal intermezzo: Bach (1685 -1750) cello suite № 3 allemanda, sarabanda,
giga
Woord en gebed
Lezing - 1 Samuel 16: 14-23
Nederlands (NBV)- David verdrijft de depressieve gevoelens van koning Saul
De geest van de Heer had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de Heer hem
een kwade geest, die hem kwelde. Zijn hovelingen zeiden tegen hem:'Het is
duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. U heeft maar te bevelen,
heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen.
Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt
bezocht; dat zal u goeddoen.' 'Doe dat', zei Saul. 'Zoek iemand voor me uit die

goed kan spelen en laat hem bij me komen.' 'Ik weet iemand die goed kan spelen.'
zei een van de hovelingen. ''Hij is een zoon van Isaï uit Bethlehem. Hij behoort tot
een voorname familie en is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de
Heer hem bij.'' Saul stuurde boden naar Isaï met het verzoek: 'Stuur me uw zoon
David, die uw schapen en geiten hoedt.' Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel
beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. Zo kwam David
bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn
wapendrager. Aan Isaï liet hij vragen: 'Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij
voorgoed bij mij in dienst komen?' En steeds wanneer de geest van God Saul
overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en
het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.
We zingen “Niet als een storm als een vloed ….”(Lied 321: 1-4)
English (King James Bible)- David in Saul’s Service
14 But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord
troubled him. 15 And Saul's servants said unto him, Behold now, an evil spirit from
God troubleth thee. 16 Let our lord now command thy servants, which are before
thee, to seek out a man, who is a cunning player on an harp: and it shall come to
pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand,
and thou shalt be well. 17 And Saul said unto his servants, Provide me now a man
that can play well, and bring him to me. 18 Then answered one of the servants,
and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in
playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and
a comely person, and the Lord is with him. 19 Wherefore Saul sent messengers
unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep. 20 And
Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them
by David his son unto Saul. 21 And David came to Saul, and stood before him:
and he loved him greatly; and he became his armourbearer. 22 And Saul sent to
Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me; for he hath found favour
in my sight. 23 And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul,
that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and
was well, and the evil spirit departed from him.
We zingen “Niet als een storm als een vloed ….”(Lied 321: 5-7)
Overweging
Stilte
Muzikaal intermezzo: Beethoven (1770 -1827) variations for klavier
Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we “Kyrie, kyrie eleison” (Lied 367d); het stil gebed
wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken”
(Lied 367f). We besluiten de gebeden met een gezamenlijk gezongen Onze
Vader (Lied 369c)
Open ruimte voor mededelingen

Bloemengroet
Collecte ten bate van Hope Village (weeshuis) in Namibië en Haagse gemeente
Muzikaal intermezzo: Brahms (1833 -1897) sonata for cello and piano №1 (2
mv)
Sluiting
We zingen (staande): “Door de wereld gaat een woord …” (Lied 802) 1e couplet:
allen; 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen; 6 allen
Uitzending en zegenbede

Van harte welkom bij koffie/thee!

Agenda:
za. 4/11, 10.30u muziekcursus Hans Jacobi over Monteverdi's Vespro della Beata Vergine
zo. 5/11, 10.30u Dienst met ds Reinhold Philipp

