
1e zondag van de herfst, 22 september 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Dorine Keizer 

Ouderling: Chris Dijkensl 

Diaken: Sharon Staps 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdrager: Aafke Stoop 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

ZINGEN: Lied 221 

 

Bemoediging en drempelgebed 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

V: Die ons de adem geeft, het leven toedacht – 

A: DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING 

 

V: Die ons ter harte neemt en onze naam roept – 

A: DAT WIJ ELKAAR ZIEN ZOALS U ONS ZIET 

 

V: Die ons voor ogen houdt als uw beminden – 

A: MAAK ONS ONTVANKELIJK VOOR WIE ONS 

PAD KRUISEN 

 

V: Die ooit geroepen hebt de nieuwe morgen – 

A: MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT 

VOOR MENSEN 

 

V: Die vurig wegen wijst aan wie U zoeken 

A: HELP ONS TE LEVEN NAAR U TOE EN DE 

STILTE TE ZOEKEN 

 

V: Die nooit ver zijt om ons te horen 

A: WEES ALS EEN LICHT HIER IN ONS MIDDEN. 

AMEN 

 

ZINGEN: Psalm van de zondag: 138: vers 1 en 2  

 

SMEEKGEBED 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

ZINGEN: Glorialied: 713: vers 1, 2 en 4 

 

We gaan zitten 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

V: De Heer zal bij u zijn 

A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 

 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a: AMEN. 

 

EERSTE LEZING: 1 Samuel 19 10-17 

Weer probeerde hij David met zijn speer aan de 

muur te spiesen, maar weer kon David hem ontwij-

ken en boorde de speer zich in de muur. David 

vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een vei-

lig heenkomen. Saul stuurde mannen naar Davids 

huis, die hem de volgende ochtend moesten op-

wachten en doden. Maar Davids vrouw Michal 

waarschuwde hem: ‘Breng je vannacht nog in vei-

ligheid, anders is het morgen met je gedaan.’ Ze 

hielp hem uit het venster naar beneden, en hij 

maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. 

Toen nam Michal het beeld van de huisgod en 

legde dat in het bed. Om de kop vlocht ze wat gei-

tenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. 

Saul stuurde mannen om David gevangen te ne-

men, maar Michal zei dat hij ziek was. Toen 

stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om 

zich er met eigen ogen van te overtuigen dat David 

er was en droeg hun op: ‘Breng hem hier, des-

noods met bed en al, zodat hij ter dood kan worden 

gebracht.’ Toen de mannen binnenkwamen, zagen 

ze dat er een beeld in bed lag, met een pluk gei-

tenhaar om zijn kop. ‘Waarom heb je mij zo bedro-

gen?’ vroeg Saul aan Michal. ‘Je hebt mijn aartsvij-

and helpen ontsnappen!’ ‘Ik moest wel,’ ant-

woordde Michal. ‘Hij zei tegen me: “Help me ont-

snappen, of moet ik je soms doden?”’ 

 

ZINGEN: Lied 71, vers 1 en 2 

 

TWEEDE LEZING: Psalm 55 

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig 

lied van David. 

Luister, God, naar mijn gebed, 

verberg u niet als ik om hulp smeek, 

sla acht op mij en geef mij antwoord. 

Klagend loop ik rond, radeloos 

door het schreeuwen van de vijand 

en het tieren van de goddelozen, 

want zij storten onheil over mij uit 

en bestoken mij met hun woede. 

Mijn hart krimpt in mijn binnenste, 



doodsangst heeft mij bevangen, 

vrees en beven grijpen mij aan, 

ik huiver over heel mijn lichaam. 

Had ik maar vleugels als een duif, 

ik zou opvliegen en neerstrijken, 

ver, ver weg zou ik vluchten, 

overnachten in de woestijn, sela 

haastig beschutting zoeken 

tegen de vlagen van de stormwind. 

Splijt hun tong, Heer, verwar hun spraak, 

want in de stad zie ik geweld en strijd, 

dag en nacht gaan die rond op haar muren. 

In het hart van de stad heerst onheil en leed, 

in het hart van de stad heerst rampspoed, 

het plein is in de greep van terreur en bedrog. 

Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen, 

zou hij mij haten en zich tegen mij keren, 

ik zou me voor hem verschuilen. 

Maar jij, die dacht en deed als ik, 

mijn hartsvriend, mijn vertrouwde! 

Wat genoten wij als wij samen waren 

bij het feestgedrang in Gods huis. 

Laat de dood hen onverhoeds treffen, 

laat hen levend neerdalen in het dodenrijk, 

want bij hen huist het kwaad, 

het heerst in hun hart. 

En ik? Ik roep tot God, 

de HEER zal mij redden. 

In de avond, in de morgen, in de middag 

klaag ik en zucht ik, 

en hij hoort mijn stem. 

Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen, 

mijn vijanden zal hij afweren, 

al zijn ze met velen tegen mij. 

God hoort mij en vernedert hen. 

Hij troont van voor onze dagen, sela 

in hem is geen verandering, 

maar zij hebben voor hem geen ontzag. 

Zo iemand verraadt zijn vrienden 

en verbreekt de broederband. 

Zijn mond is glad als boter, 

maar vijandig is zijn hart, 

zijn woorden, zachter dan olie, 

zijn een getrokken dolk. 

Leg uw last op de HEER 

en hij zal u steunen, 

nooit zal hij dulden 

dat een rechtvaardige ten val komt. 

Maar hen, God, doet u neerdalen  

in de kuil der ontbinding. 

Die mannen van bloed en bedrog – 

zij zullen hun leven niet half voltooien, 

maar ik, ik vestig mijn hoop op u. 

 

ZINGEN: Lied 339a 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 974 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 416 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter haar aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

********************************************************** 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Vakantie minder draagkrachtigen: 

Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het 

lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de diaconie kunnen zij toch een mooie vakantie-

week beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, de leuke acti-

viteiten en de mooie omgeving en worden zij uitstekend verzorgd door vele vrijwilligers. Als de kosten een 

probleem zijn, kan de diaconie met uw bijdrage deze vakantieweken voor meer mensen mogelijk maken. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Vredeswerk. 

Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt ge-

sproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen 

en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt 

over grenzen’. De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over lands-

grenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. * Met de opbrengst van deze collecte 

worden deze vredesinitiatieven gesteund. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Mevr. Bloemendaal, en naar 

❖ Dhr. en mevr., Brander. 

 


