
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 45                         zondag 13 oktober 2019                           liturgische kleur: groen 

4e zondag van de herfst 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt    Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster: Hans Veraar     Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Henk Herbert 

Jarigen:   Mw. R. Doets-Zeldenrijk, Nieuw-Loosdrechtsedijk 42, 1231 KZ, zij wordt  

 15 oktober 81 jaar 

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

 Sandra van Latum, Regenboog 21, 1231 TE  

Agenda:        

Donderdag 17 oktober 2019:  14.30 uur bijbelkring in de kerk – onderwerp Ananias en Saffira   

                (Handelingen 5) 

Donderdag 17 oktober 2019:  20.00 uur – kerkenraad  

Zondag 20 oktober 2019:  10.00 uur – ds. H. van Veen, Bodegraven  

 

 

Gemeentezondag: zondag 27 oktober zullen we een gemeentezondag houden.  Traditie daarbij is een 

zelfgebakken traktatie bij de koffie. Wie van u wil bakken voor deze zondag? Ati Valkenburg zal het 

een en ander regelen. Vandaag heeft zij ook strookjes bij zich met suggesties. Bakt u mee? 

 

 

Lied van de week:  Lied 388: 1, 2 en 3 

 

Orde voor de dienst: Zondag van het wereldiaconaat en Viering maaltijd van de Heer (lopend)  

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Psalm 34: 1               we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:     Psalm 34: 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 21: 2-10 David ontkomt met behulp van Achimelech 
2David begaf zich naar Nob, naar de priester 

Achimelech. Deze kwam hem ongerust 

tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, 

waarom is er niemand bij u?’ 3‘Orders van de 

koning,’ antwoordde David. ‘De koning heeft me 

belast met een opdracht waarvan niemand iets 

mag weten. Mijn mannen wachten op me op 

een afgesproken plek. 4Maar nu ter zake: wat 

hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat 

u anders in huis hebt.’ 5‘Gewoon brood heb ik 

niet,’ antwoordde de priester. ‘Ik kan u wel 

gewijd brood geven, maar alleen als uw 

mannen geen omgang met een vrouw hebben 

gehad.’ 6‘Wij hebben zoals gewoonlijk de 

verplichting op ons genomen om ons van de 

omgang met vrouwen te onthouden,’ 

antwoordde David. ‘Altijd als ik er met mijn 

mannen op uit trek zijn wij en alles wat we bij 

ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone 

onderneming betreft. Dus vandaag zijn we 

zeker gewijd.’ 7Daarop gaf de priester hem 

gewijd brood, want hij had geen ander brood 

dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de 

zoveel dagen wordt ververst. 
8Er bevond zich daar op die dag ook een 

dienaar van Saul, een zekere Doëg uit Edom, de 

opzichter van Sauls herders. Hij was daar 

vanwege een of andere verplichting aan 

de HEER. 
9‘Hebt u hier misschien ook een lans of een 

zwaard?’ vroeg David aan Achimelech. ‘Ik heb 

niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens 

kunnen meenemen, zo veel haast was er bij de 

opdracht van de koning.’ 10‘Ik heb hier het 

zwaard van de Filistijn Goliat, die u in de 

Terebintenvallei verslagen hebt,’ antwoordde de 

priester. ‘Daar hangt het, achter het 

priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u 

wilt kunt u het meenemen. Een ander wapen is 

hier niet.’ ‘Zoals dit is er geen tweede,’ zei 

David. ‘Geef het mij.’ 

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

 

Zingen:    Lied 146a: 4 en 5 

 

Verkondiging 

 

Zingen:        Lied 388: 1, 4 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed  

 

Collecten:   1. Kerk in Actie wereldvoedseldag, werelddiaconaat   2. Kerk 

 

Viering van het avondmaal – Tafelgebed : Een leven van liefde en lofzang 

 

Slotlied (staande)  Lied 422 

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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