
Orde van dienst op  
de derde zondag van de Voleinding 

24 november anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 
‘Lament in d’, van J. E. West (1863-1929) 
‘Voluntary in d’, W. Boyce (1710-1779) 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 
279: 1, 2, 3 
    
Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  
ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
ouderl. Barmhartige God, 
 Gij die omziet naar uw volk 
 en zoekt wat verloren is geraakt, 
 Gij die bevrijdt 
 wie in duisternis gevangen zit, 
 wij komen tot U. 
allen ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN: 
 VOL VAN ONSZELF, 
 MET DE LAST VAN HET VERLEDEN 
 OP ONZE SCHOUDERS: 

 ... gebedsstilte … 

ouderl. Vergeef ons, Heer, 
 maak ons tot uw mensen, 
 vol van genade. 
 Open ons naar U 
 en naar elkaar, 
 naar uw toekomst. 
allen AMEN 

Lied van de maand     715 (lied van de maand): 1, 2, 3 en 4 
       waarna de gemeente gaat zitten

Kyrië   gebed om ontferming 

Gloria 302:1 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 



Lezing uit de Profeten  2 Samuel 1 (NBV 2004) 
1 Saul was gesneuveld en David had de Amalekieten verslagen en was al weer twee dagen terug in 
Siklag. 2 Op de derde dag liet zich iemand uit het legerkamp van Saul aandienen. Hij had zijn kleren 
gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. Bij David gekomen, boog hij diep voorover. 3 ‘Waar 
komt u vandaan?’ vroeg David, en de man antwoordde: ‘Uit het legerkamp van Israël. Ik ben 
ontkomen.’ 4 ‘Wat is er dan gebeurd?’ vroeg David ongerust. ‘De soldaten moesten vluchten,’ vertelde 
hij. ‘Velen van hen zijn gesneuveld, en ook Saul en zijn zoon Jonatan zijn omgekomen.’ 5 ‘Hoe weet u 
zo zeker dat Saul en zijn zoon Jonatan dood zijn?’ vroeg David aan de boodschapper die hem dit was 
komen vertellen. 6 ‘Ik was heel toevallig op de Gilboa,’ antwoordde hij. ‘En daar stond Saul, leunend 
op zijn speer; de strijdwagens en ruiters hadden hem al bijna te pakken. 7 Hij keek om, en toen hij mij 
zag, riep hij me bij zich. “Wat kan ik voor u doen, heer?” vroeg ik, 8 en hij vroeg: “Wie ben jij?” “Ik 
ben een Amalekiet,” zei ik, 9 en toen zei hij: “Kom hier en geef me de genadestoot. Want ik leef nog 
wel, maar de dood heeft mij al in zijn greep.” 10 Dus ik ging naar hem toe en gaf hem de genadestoot, 
want ik begreep dat hij, nu de strijd verloren was, niet lang meer te leven had. Toen nam ik hem zijn 
hoofdband en zijn armband af om ze voor u mee te nemen, mijn heer.’  
11 Hierop greep David zijn kleren en scheurde ze, en ook al zijn mannen deden dat. 12 Ze rouwden, 
jammerden en vastten tot de avond viel voor Saul, zijn zoon Jonatan en het volk van de HEER, het 
volk van Israël, omdat zij in de strijd waren gesneuveld.  
13 David vroeg aan de boodschapper die hem dit alles was komen vertellen: ‘Waar komt uw familie 
vandaan?’ ‘Ik ben een Amalekiet,’ antwoordde hij. ‘Mijn vader is hier als vreemdeling komen wonen.’ 
14 Daarop vroeg David: ‘Hoe hebt u het gewaagd uw hand op te heffen tegen de gezalfde van de 
HEER, en hem te doden?’ 15 Hij riep een van zijn dienaren bij zich en beval: ‘Kom hier, dood hem.’ 
En de dienaar stak hem dood, 16 terwijl David zei: ‘U hebt uw dood aan uzelf te wijten, want u hebt 
uzelf met zoveel woorden beschuldigd door te zeggen: “Ik heb de gezalfde van de HEER de 
genadestoot gegeven.”’ 
17 Toen hief David een klaaglied aan over Saul en zijn zoon Jonatan. 18 Hij heeft gezegd dat alle 
Judeeërs dit lied, het Lied van de boog, moesten leren. Het staat opgetekend in het Boek van de 
oprechte: 

19 ‘Als een gevelde hinde, Israël, 
 ligt jouw trots gesneuveld op je heuvels. 
 Ach, dat je helden moesten vallen! 
20 Maak het niet bekend in Gat, 
 roep het niet rond in Askelon; 
 laat niet de Filistijnse vrouwen zich verheugen, 
 de dochters van die onbesnedenen niet juichen. 
21 Bergen van Gilboa, draag geen dauw meer, 
 duld geen regen op je hooggelegen velden: 
 daar ligt het heldenschild, vertrapt, 
 het schild van Saul, vergeten en verwaarloosd. 
22 Nooit keerde de boog van Jonatan terug 
 zonder het bloed van verslagenen,  
 zonder het vet van helden; 
 het zwaard van Saul bleef nimmer onverzadigd. 
23 Saul en Jonatan, de geliefden en beminden, 
 bij leven niet te scheiden,  
 en onafscheidelijk verbonden in de dood. 
 Sneller dan een arend waren ze, en sterker dan een leeuw. 
24 O dochters van Israël, treur om Saul! 
 Rijk bewerkt scharlaken gaf hij je te dragen, 
 door hem werd je getooid met sieraden van goud. 
25 Ach, dat de helden in de oorlog moesten vallen! 
 Jonatan ligt gesneuveld op de heuvels. 
26 Het verdriet verstikt me, Jonatan, 
 je was mijn broeder, en mijn beste vriend. 
 Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. 
27 Ach, dat de helden moesten vallen, 
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 dat jullie, wapens in de strijd van Israël,  
 verloren moesten gaan!’ 
voorganger    Woord van de Eeuwige.  
allen           WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang ‘Mijn God, uw volk, gevallen is het nu’ 
   (Zingend Geloven 4/62a;  
    melodie Jan Hut; tekst Roel v/d Kleij.) 

Uitleg en verkondiging 

Zingen     438: 1, 3 en 4 

De kinderen komen terug uit de kinderkerk 

GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen en nodiging 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Avondmaalscollecte 
Het avondmaalsproject van de gezamenlijke diaconieën in Leiden heeft dit jaar als doel: Deal, een 
project van Leidse studenten dat vrouwen in Zambia, Tanzania en Cambodja leert investeren in eigen 
toekomst. Zie www.dealfoundation.nl 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Muziek tijdens de inzameling: 
‘Lamento’, van A. Guilmant (1837-1911) 

Voorbeden en stil gebed 
De beurtspraak 
voorganger   De Heer wil bij ons zijn 
ALLEN HIJ LAAT ONS NOOIT ALLEEN 
voorganger Hij denkt altijd aan ons 
ALLEN           WIJ DENKEN NU AAN HEM 
voorganger Wij danken de Heer 
ALLEN             DAT IS WAT HIJ VERDIENT 

Dankzegging en lofgebed 

Instellingswoorden   

Acclamatie bij de instellingswoorden 

Onze Vader 
Vredegroet De vrede van Christus met u! 
 ZIJN VREDE MET U! 

Wij wensen de mensen rondom ons heen de vrede van Christus met een handdruk: zelfs al hebben wij 
hem verlaten en verloochend, Christus biedt zijn vrede aan en sticht gemeenschap tussen God en 
mens. 
Gemeenschap van brood en wijn 
Muziek tijdens delen van brood en wijn: 
Bewerkingen over lied 376 (‘Schmücke dich, o liebe Seele’) 
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Slotgebed 
voorg.: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, 
dat Gij ons de gemeenschap met Uw Zoon geschonken hebt, 
en wij bidden U: 
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, 
opdat wij als nieuwe mensen leven, 
U ter eer, onze naaste tot heil. allen: AMEN. 

Slotzang  767: 1, 2 en 3 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 
‘Preludium en fuga in C’, J.S. Bach (1685-1750) 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het landelijk pastoraat van de Protestantse Kerk Nederland. 
In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er 
limonade. 

Aan de dienst van vandaag werd meegewerkt door: 
• organist: Henny Visscher-Roersen 
• ouderling van dienst: Bas van Velzen 
• diaken van dienst: José van het Veld 
• voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de volgende 
taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, het 
vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via internet, 
en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor de kinderen 
en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel! 

Diensten in de komende weken 
* Zondag 1 december, 10.00 uur; eerste zondag van Advent. 
   Voorganger: René Venema, predikant De Verbinding. 
   Op deze zondag is er inzameling voor de Voedselbank; 
   de Wereldwinkel is aanwezig met een stand in de foyer. 
 Tevens is de nieuwe Erfgoedzendingskalender te verkrijgen. 
* Zondag 8 december, 10.00 uur; tweede zondag van Advent. 
   Voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant.
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