
 

 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 50                       zondag 17 november 2019                           liturgische kleur: groen 

  9e zondag van de herfst 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet                               Diaken: Martin Uijterlinde 

Koster: Mary Bruinsma                     Organist: Dick Ridder 

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

                                   Dhr. Martin Uijterlinde, Eikenlaan 17, 1231 BE 

Meeleven met elkaar:  Mw R. Hofman (Larixlaan) verblijft vanwege een schouderoperatie in  

  ziekenhuis Tergooi – locatie Hilversum 

Jarigen:                       Dhr W. de Lange, Acacialaan 14, 1231 BT, hij wordt 18 november 88 jaar   

Agenda:                       Donderdag 21 november: 14.30 uur bijbelkring in de kerk 

                                          20.00 uur kerkenraadsvergadering 

     Zondag 24 november:  10.00 uur ds. Hillegonda Ploeger  

      laatste zondag van het kerkelijk jaar   

                                    

Vooraf beelden en liederen uit Taizé 

 

                                Orde voor de dienst; Taizé-viering  

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:     Lied 598         we gaan staan 

     Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 

     dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft  

Bemoediging  en groet           we gaan zitten 

Drempelgebed 

Zingen:     Lied 598            

Gebed om ontferming met Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison  

 

 



 

 

Zingen:  Laudate omnes gentes  (lied 117d) 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Zingen: Iedere nacht 

 

Lezing:  1 Samuël 16: 14 t/m 23 David verdrijft de kwade geest van Saul 
14De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, 

die hem kwelde. 15Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt 

gekweld. 16U hebt 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.’ 17‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en 

laat hem bij me komen.’ 18‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’ zei een van de hovelingen. ‘Hij is een 

zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman, en hij is 

welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’ 19Saul stuurde boden naar Isaï met 

het verzoek: ‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt.’ 20Isaï gaf zijn zoon David voor 

Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. 21Zo kwam David bij 

Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. 22Aan Isaï liet 

hij vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?’ 23En 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. 

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

Muziek  

Ter overweging, gevolgd door stilte 

Zingen:  Lied 62 b Mon âme se repose   

 



 

 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, - 

keert zich stil tot Hem. Mijn…. 

 

Muziek 

 

Zingen:   De noche/Wij gaan de nacht door (lied  895) 

Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water.  

Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn. 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden met  lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben,  

     wek in mij wie ik zal zijn, 

     druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

gebed in stilte,  afgesloten met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader  

 

Collecten:  1. Diaconie  2. Kerk 

 

Slotlied (staande)   Jésu le Christ 

 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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