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Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we staande 
(indien mogelijk) 
 
OTH 303 U maakt ons één 
U maakt ons één, U bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden U. 
 
Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan dan bindt het ons saam,  
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
 
 
OTH 207 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Ik blijf op U in liefde staren, waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
 
OTH 318 Jezus, hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet. 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. 
 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.  
U bent het licht, waardoor de wereld God kan zien!  
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U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.  
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. Heer ik geloof! 
 
Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet. 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.  
 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.  
U bent het licht, waardoor de wereld God kan zien!  
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.  
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. 
Heer ik geloof! Heer ik geloof! Heer ik geloof! 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: OTH Lied 220 
Houd me dicht bij U, 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
Verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb; 
Uw liefde die mij warmte geeft, 
Als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
Breng mij terug naar U. 
 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
Houd mij heel dicht bij U. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: OTH Lied 209: 1,2 en 3 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer 
U als mijn vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd 
Maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht, als een toren van kracht 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 
 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 13 
1. Saul was een jaar aan de regering geweest, en hij regeerde voor het 
tweede jaar over Israël. 
2. Toen koos Saul drieduizend man uit Israël voor zich uit. 
Tweeduizend mannen waren bij Saul in Michmas en in het bergland 
van Bethel, en duizend waren er bij Jonathan in Gibea in Benjamin. De 
rest van het volk liet hij gaan, ieder naar zijn tent. 
3. Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Geba lag, 
en de Filistijnen hoorden dat. Daarom liet Saul in het hele land op de 
bazuin blazen, met de boodschap: Laat de Hebreeën het horen! 
4. Toen hoorde heel Israël: Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen 
verslagen, en ook is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. 
Vervolgens werd het volk samengeroepen om achter Saul aan naar 
Gilgal te gaan. 
5. De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël, 
dertigduizend wagens en zesduizend ruiters, en volk zo talrijk als de 
zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Zij trokken op 
en sloegen hun kamp op in Michmas, ten oosten van Beth-Aven. 
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6. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren – want het 
volk was in het nauw gedreven – verborg het volk zich in de grotten, in 
de rotsspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. 
7. Ook staken Hebreeën de Jordaan over naar het land van Gad en 
Gilead. Maar Saul bleef zelf nog in Gilgal, en al het volk kwam bevend 
achter hem aan. 
8. En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald 
had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te 
verspreiden, bij hem vandaan. 
9. Toen zei Saul: Breng een brandoffer bij mij, en dankoffers; en hij 
offerde het brandoffer. 
10. En het gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het 
brandoffer, dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem 
tegemoet om hem te zegenen. 
11. En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag 
dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet 
op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld 
zijn, 
12. zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en 
ik heb niet getracht het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. 
Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. 
13. Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het 
gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht 
genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor 
eeuwig bevestigd hebben, 
14. maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft 
een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem 
de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in 
acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had. 
15. Toen stond Samuel op en ging van Gilgal naar Gibea in Benjamin. 
Saul telde het volk dat zich bij hem bevond: ongeveer zeshonderd man. 
16. Saul en zijn zoon Jonathan, en het volk dat zich bij hen bevond, 
bleven te Gibea in Benjamin, terwijl de Filistijnen in Michmas hun kamp 
opgeslagen hadden. 
17. Uit het leger van de Filistijnen trokken drie groepen plunderaars: de 
ene groep sloeg de weg in naar Ofra, naar het land Sual, 
18. een andere groep sloeg de weg in naar Beth-Horon, en een groep 
ging de weg op naar het gebied dat uitziet op het dal Zeboïm, in de 
richting van de woestijn. 
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19. Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden, want de 
Filistijnen hadden gezegd: Anders gaan de Hebreeën zwaarden of 
speren maken. 
20. Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan om ieder zijn 
ploegijzer, zijn spa, zijn bijl of zijn houweel te laten slijpen. 
21. De prijs was twee derde sikkel voor de ploegijzers, voor de 
houwelen, voor de drietandige vorken, voor de bijlen, en voor het 
vastzetten van een ossenprik. 
22. En het gebeurde ten dage van de strijd, dat er geen zwaard of 
speer te vinden was in de hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan 
was; maar bij Saul en bij zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden. 
23. Toen trok een wachtpost van de Filistijnen naar de bergpas van 
Michmas. 
 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte : Israël zondag 
2e collecte : voor huisvesting en organisatie  
3e collecte : voor pastoraat, vorming & toerusting 
 
 
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 
Ik blijf den HEER verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 
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Verkondiging met als thema ‘Wachten en gehoorzaamheid’ 
 
 
Moment van rust om de verkondiging te overdenken 
 
 
Luisterlied: Sela, God zal voor ons zorgen 
Voor de wezen is Hij een vader,  
voor de weduwe een hoofd van het gezin.  
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.  
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis. 
 
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.  
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.  
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.  
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
 
Voor de bange is Hij een schuilplaats,  
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.  
Wie wankel staat, vindt in Hem vaste grond.  
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op. 
 
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.  
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.  
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen.  
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
 
 
Zingen: Psalm 119: 1 en 3 
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
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Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Zingen: OTH Lied 201 zingen we staande (indien mogelijk) 
Jezus, ga ons voor 
op het levensspoor; 
doe ons als getrouwe leden 
volgen U op al uw schreden; 
voer ons aan uw hand 
tot in ’t Vaderland. 
 
Zou ’t ons bang vergaan, 
leer ons vast te staan; 
doe ons in de bangste dagen 
nimmer over moeiten klagen; 
want door smarten heen 
vinden w’ U alleen. 
 
Moet onz’ eigen baan 
door veel diepten gaan, 
zijn w’ om and’rer leed bewogen, 
och, stel Gij ons dan voor oogen 
’t einde, dat ons beidt, 
waar G’ ons henen leidt! 
 
Richt ons leven lang, 
Jezus, onzen gang; 
voert Gij ons op ruwe wegen, 
geef ook daar uw hulp en zegen; 
en aan ’t eind der baan, 
laat ons binnen gaan. 
 
 
Zegen 
 
Muziekteam speelt na de dienst 


