
 

 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 48                        zondag 3 november 2019                           liturgische kleur: groen 

   7e zondag van de herfst 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger - dankzondag 

Ouderling van dienst:  Rieks Karssemeijer                         Diaken: Wout Visscher 

Koster: Hans Veraar                      Organist: Olaf Neuhaus 

Lector:                       Janna Saalmink 

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

 dhr J. van Henten, Diependaalselaan 339, app D,  Hilversum.  

Agenda:                      donderdag 7 nov. 10.00 uur koffie met de krant in de kerk  

              vrijdag 8 nov. en zaterdag 9 nov. wordt de Dorcas Voedselactie gehouden 

                                   bij de Jumbo en de Boni. 

                                   zondag    10 nov.2019 – 10.00 uur – ds. A. de Boer - Utrecht  

                                   maandag  11 nov.2019 -  kledingactie in de Oude Pastorie achter Sijpekerk  

Lied voor de dienst:  Lied 712 

                                          Orde voor de dienst  

                         

Welkom en mededelingen                      Moment van stilte  

Zingen:     Psalm 67: 1              we gaan staan 

Bemoediging en groet                        we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:     Psalm 67 : 3 

Gebed om ontferming met Kyrie, kyrie, kyrie eleison (367D) 

Loflied:                               Lied  279 

Gebed  van de zondag 

Lezing:  1 Samuël 17: 31 tm 50 

31Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men 

vertelde het aan Saul, en die liet hem bij zich 

komen. 32David zei tegen Saul: ‘We hoeven 

om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, 

heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ 
33‘Maar je kunt hem toch onmogelijk aan,’ 

wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog maar een 

jongen en hij is al van jongs af aan gewend om 

te vechten.’ 34‘Ik heb altijd de kudde van mijn 

vader gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer 

er een leeuw of een beer kwam om een schaap 

of een geit uit de kudde te stelen, 35ging ik 

erachteraan, overmeesterde hem en redde het 

dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen 

greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem 

dood. 36Leeuwen en beren heb ik verslagen en 

die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, 

omdat hij de gelederen van de levende God 

heeft beschimpt! 37De HEER, die me gered 

heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal 

me ook redden uit de handen van deze 

Filistijn.’ ‘Ga dan,’ zei Saul tegen David, ‘en 

moge de HEER je bijstaan.’ 38Hij gaf hem zijn 

eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen: 

een bronzen helm voor op zijn hoofd en een 

borstkuras.  

  



39Ten slotte gordde David het zwaard om en 

probeerde een paar passen te lopen, omdat hij 

aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik 

kan hier niet mee lopen,’ zei hij tegen Saul, ‘ik 

ben dat niet gewend.’ En hij deed de uitrusting 

weer af. 40Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde 

stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn 

herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn 

slinger in de hand.41Met zware stappen kwam 

de Filistijn op David af, voorafgegaan door 

zijn schildknecht. 42Hij nam David, een 

knappe jongen met rossig haar, 

geringschattend op 43en zei: ‘Ben ik soms een 

hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En 

hij vervloekte David in de naam van zijn 

goden. 44‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik 

jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’ 45‘Jij 

daagt me uit met je zwaard en je lans en je 

kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik 

daag jou uit in de naam van de HEER van de 

hemelse machten, de God van de gelederen 

van Israël, die jij hebt beschimpt. 46Maar 

vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik 

zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal 

de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en 

de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele 

wereld weet dat Israël een God heeft. 47Dan 

zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen 

zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, 

want hij is degene die de uitslag van de strijd 

bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’ 
48Toen kwam de Filistijn op David af en wilde 

tot de aanval overgaan, maar David was hem 

te snel af. Hij rende hem tegemoet, 49stak zijn 

hand in zijn tas en haalde er een steen uit, 

slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard 

tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen 

drong en de Filistijn voorover stortte. 50Zo 

overwon David de Filistijn met een slinger en 

een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij 

daar een zwaard bij nodig had.

Zingen:   Lied 1012 

Lezing:   Lucas 17: 11 tm 19      In het grensgebied van Samaria 

11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12Toen hij daar 

een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven 

op een afstand staan. 13Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 
14Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze 

gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 
16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn 

er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God 

eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw 

geloof heeft u gered. 

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

 

Zingen:                                Psalm 111: 1 en 2  

Verkondiging 

Zingen:                       Lied 982 

 

Dankgebed, voorbeden met gezongen 367e :  “Heer, onze God, wij bidden U, verhoor  ons”. 

                     afgesloten met gebed in stilte en gezamenlijk  “Onze Vader” 

 

Inzameling van de gaven:   1. Kerk in actie najaarszendingsweek   2 Kerk  3. Wycliffe  Bijbelvertaalwerk 

Slotlied (staande):                Lied 978 

Zegen, beantwoord met:        gezongen AMEN 
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