
Orde van dienst van
15 oktober 2017

Voorganger:  ds. J. Huisman

Welkom in deze kerkdienst, in het bijzonder als je hier vandaag te gast bent. Mooi dat je er bent, speciaal als je hier 
voor het eerst bent. Wat betreft de liederen en de gebeden: voel je vrij om mee te doen of alleen te luisteren. 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

We zingen: Gezang 477: 1, 2

(Laten we gaan staan)
Moment van stilte
Woord van vertrouwen en groet van God 

We zingen: Opwekking 167

(We gaan weer zitten)

Gods bedoeling met ons leven 

We zingen:   Psalm 143: 9

Gebed

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

We lezen:1 Samuel 11

Preek:

We zingen:  Psalm 51: 5

Lezen formulier van het Heilig Avondmaal

We zingen: Schriftberijming 40: 1

(De kinderen komen terug)
Kindermoment

Dankgebed

Collectes

(Laten we gaan staan)

We zingen: Opwekking 136

De zegen van God

We zingen: ‘Amen, amen, amen’

Bijbellezing

1 Samuel 11: Saul komt Jabes te hulp

1 Koning Nachas van Ammon trok ten strijde en 
belegerde Jabes in Gilead. De inwoners van 
Jabes stelden Nachas het volgende voor: ‘Als u 
met ons een verdrag sluit, zullen wij ons aan u 
onderwerpen.’ 2 ‘Goed,’ antwoordde koning 
Nachas, ‘op voorwaarde dat ik ieder van jullie het 
rechteroog uitsteek, ter vernedering van heel 
Israël.’ 3 Toen zeiden de oudsten van Jabes tegen
hem: ‘Geef ons zeven dagen de tijd om boden het
land rond te sturen. Als niemand ons komt helpen,
zullen we naar u toe komen.’ 4 Toen de boden van
Jabes in Sauls woonplaats Gibea kwamen en 
vertelden wat er aan de hand was, begon de hele 
bevolking te weeklagen. 5 Saul, die juist met zijn 
ossen van het land kwam, vroeg waarom de 
mensen zo van streek waren. Ze vertelden hem 
wat de mannen uit Jabes hadden gezegd. 6 Toen 
hij dat hoorde, werd hij gegrepen door de geest 
van God en barstte hij in woede uit. 7Hij greep 
een span ossen en hieuw de dieren aan stukken. 
Hij gaf de stukken vlees aan de boden mee en liet
in heel Israël rondzeggen: ‘Zo zal het de runderen
vergaan van ieder die niet met Saul en Samuel 
ten strijde trekt!’ Beducht voor de HEER trokken 
de Israëlieten als één man ten strijde. 8 In Bezek 
monsterde Saul de troepen: er waren 
driehonderdduizend Israëlieten en dertigduizend 
Judeeërs. 9 Aan de boden werd het volgende 
bericht meegegeven: ‘Zeg tegen de bevolking van
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Jabes in Gilead dat ze morgen, op het heetst van 
de dag, zullen worden ontzet.’ De inwoners van 
Jabes waren zeer opgelucht bij het horen van 
deze boodschap 10en zeiden tegen Nachas: 
‘Morgen komen we naar u toe, dan kunt u met ons
doen wat u goeddunkt.’ 11De volgende morgen 
verdeelde Saul het leger in drie eenheden. Tijdens
de morgenwake vielen ze het kamp binnen en tot 
aan het middaguur leverden ze slag met de 
Ammonieten. Degenen die het overleefden 
werden uiteengeslagen, zodat er geen twee man 
bij elkaar bleven. 12Na afloop zeiden de 
Israëlieten tegen Samuel: ‘Wie heeft gezegd: 
“Moet Saul onze koning zijn?” Lever die mannen 
aan ons uit, dan zullen we ze ter dood brengen.’ 
13Maar Saul antwoordde: ‘Vandaag wordt er 
niemand ter dood gebracht, want vandaag is de 
HEER Israël te hulp gekomen.’ 14Samuel riep de 
Israëlieten op om naar Gilgal te gaan en daar het 
koningschap plechtig te bevestigen. 15Heel het 
volk ging naar Gilgal, waar Saul ten overstaan van
de HEER als koning werd ingehuldigd. Ze 
slachtten dieren voor een vredeoffer ter ere van 
de HEER en Saul vierde uitbundig feest met alle 
Israëlieten. 
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