
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 44                         zondag 6 oktober 2019                               liturgische kleur: rood 

3e zondag van de herfst 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water  Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Thea van de Bunt 

Jarigen:   Dhr J. van Henten, Nieuw-Loosdrechtsedijk 194 b, 1231 LD, hij wordt  

 12 oktober 86 jaar 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Mw. N. Poldervaart - Roodenburg, Diependaalselaan 288, 

 1215 KH Hilversum 

Meeleven: Mevr. N. van de Bunt - Plooij is sinds afgelopen vrijdag weer in  

 De Emtinckhof  (app. 232) 

Agenda:       Zondag 13 oktober 2019:  10.00 uur – ds. Hillegonda Ploeger,  

Zondag van het werelddiaconaat en Viering maaltijd 

van de Heer (lopend) 

15.00 uur – ds. Hillegonda Ploeger, Viering Heilig 

Avondmaal in de Emtinckhof 

 

Lied van de week:  Lied 755 

 

Orde voor de dienst: Israëlzondag, bevestiging en afscheid van ambtsdragers 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Psalm 72: 1               we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:     Psalm 72: 2 en 4 

Gebed om ontferming met gezongen  Kyrie, kyrie, kyrie eleison (367d) 

Loflied:         Lied 279 – Met koning David zingen wij 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 



 

 

Lezing 1 Samuël 16: 1-13 – David door Samuël gezalfd 
1De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je 

nog treuren om Saul, die ik als koning 

van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn 

met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, 

want een van zijn zonen heb ik als koning 

uitgekozen.’ 2‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp 

Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij 

het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een 

jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om 

de HEER een offer te brengen. 3Nodig Isaï uit 

voor het offermaal, dan zal ik je laten weten 

wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet 

je voor mij zalven.’ 4Samuel deed wat 

de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem 

aankwam, kwamen de oudsten van de stad 

hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst 

is toch geen slecht teken?’ 5‘Wees gerust,’ 

antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om 

de HEER een offer te brengen. Reinig u en 

neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï 

en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen 

voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6Bij hun 

aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij 

zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en 

zeker degene die de HEER wil zalven. 7Maar 

de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn 

voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem 

afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: 

de mens kijkt naar het uiterlijk, maar 

de HEER kijkt naar het hart.’ 8Toen riep Isaï 

Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar 

die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet 

gekozen.’ 9Isaï stelde Samma voor, maar weer 

zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet 

gekozen.’ 10Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan 

Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit 

niet degene was die de HEER gekozen 

had. 11‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. 

‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, 

die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei 

Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We 

beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er 

is.’ 12Isaï liet hem halen. Het was een knappe 

jongen met rossig haar en sprekende ogen. En 

de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is 

het.’ 13Samuel nam de hoorn met olie en zalfde 

hem te midden van zijn broers. Van toen af aan 

was David doordrongen van de geest van 

de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar 

Rama. 

    L: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God  

 

Zingen:    Psalm 78: 25 – God riep een koning 

Verkondiging 

Zingen:        Lied 362: Hij die gesproken heeft 

 

Woorden bij het aftreden als ambtsdrager van Wout Visscher en Liza Heilema 

 Zingen:          Psalm 90: 8 

Bevestiging van Martin Uijterlinde en Rieks Karssemeijer in het ambt van ouderling en 

Wil Veraar–van Barneveld in het ambt van diaken 

Vraag aan de gemeente (staande) door ouderling van dienst: 

Gemeente, nu Martin Uijterlinde en Rieks Karssemeijer tot ouderling bevestigd zijn en Wil Veraar – 

van Barneveld tot diaken bevestigd is, belooft u hen te aanvaarden, door hen te omringen met uw 

medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?  

Allen: Ja 

Zingen:         Lied 23b: 1, 2 en 4 – De Heer is mijn Herder 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader  

Collecten:   1. Kerk en Israël   2. Kerk 

Slotlied (staande)  Lied 418: 1, 2 en 3 

Zegen, beantwoord met     Lied 418: 4 

 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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