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Gereformeerde Kerk Noordeloos - Ontmoetingskerk 
Orde van dienst voor zondag 6 oktober 2019  
voorganger ds. Marianne Paas Feenstra (PG Pesse) 
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
VOORBEREIDING 
 
Zingen NLB 103:1 
 
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 
Moment van inkeer 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van Woord 
 
Zingen NLB 119a: 1, 3 en 4 
 
1 Uw woord omvat mijn leven 

en tilt het aan het licht. 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond 
en vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 

 
3 Uw woorden te herhalen 

is honing in mijn mond. 
Mij raakt niet meer het smalen 
dat ik mij aan U bond. 
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven – 
Gij hebt het zoet gemaakt. 

 
4 God, laat mij nooit verliezen 

de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
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HET WOORD HOREN 
 
Schriftlezing 1e deel  1 Samuel 24, 1-4 
 

David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij 
terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi 
bevond, koos hij drieduizend van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het 
rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg 
kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en 
hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn 
mannen zich verstopt.  

 
Luisteren naar Caroline Cobb, The refuge, n.a.v. Psalm 142 
 
Schriftlezing 2e deel  1 Samuel 24, 5 - 16 
 

Davids mannen zeiden tegen hem: ‘Dit is je kans! Dit is het moment waar de HEER op doelde 
toen hij zei: “Ik zal je vijand aan je uitleveren; je kunt met hem doen wat je goeddunkt.”’ David 
stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonsde ervan, en hij zei tegen 
zijn mannen: ‘De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn 
hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als koning aangewezen.’ Zo 
maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. 
Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep 
hem achterna: ‘Mijn heer en koning!’ Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover 
en zei: ‘Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? 
Vandaag hebt u aan den lijve kunnen ondervinden dat de HEER u in die spelonk aan mij had 
overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij 
mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van 
de HEER bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel; ik heb een reep van uw 
mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds 
tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. 
Laat de HEER beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de HEER mij op u wreken; ik 
zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt: Slechte mensen, slechte 
daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk 
uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond, een nietige vlo! De HEER zal uitspraak doen en 
beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en 
mij recht verschaffen tegenover u.’  

 
Zingen ‘Goedheid is sterker dan slechtheid’ (Iona bundel nr 17) 
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Schriftlezing 3e deel 1 Samuel 24, 17-23 
 

Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul: ‘Is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon?’ 
Toen barstte hij in tranen uit en zei: ‘Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met 
goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voorhebt: de HEER had me aan 
jou uitgeleverd, en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn 
weg vindt? Moge de HEER je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. Nu weet ik 
zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. 
Maar zweer me bij de HEER dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam 
binnen de familie behouden blijft.’ David zwoer wat Saul van hem vroeg. Toen ging Saul terug 
naar huis en David en zijn mannen trokken weer de bergen in. 

 
Zingen ‘Goedheid is sterker dan slechtheid’ (Iona bundel nr 17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preek 
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Zingen NLB 23c 
 
1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 

 
2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

 
3 Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

 
4 Terwijl de vijand toe moet zien, 

maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

 
 
5 Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
ANTWOORD GEVEN 
 
Geloofsbelijdenis 
We belijden ons geloof door samen te zingen NLB 342 
 
1 In God de Vader op zijn troon 

geloven wij, en in de Zoon, 
uit God geboren voor de tijd – 
Hem zij de macht, de majesteit! 

 
2 En in de Geest, die ons geleidt, 

geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

 
3 Lof zij de Vader, die ons schiep 

en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 
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4 Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

 
5 Lof zij de Geest die wereldwijd 

ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 

 
6 Amen. 
 
Gebeden (voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 
Collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEER OP WEG 
 
Zingen NLB 263 
 
1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 

de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 
2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 
3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

 
Wegzending en zegenbede 


