
Orde van dienst op  
de zeventiende zondag na Pinksteren 

6 oktober anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 
Lied 279 (lied van de maand) 
    
Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

voorg.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen    EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

voorg.  Hoor naar ons, Eeuwige God, 
   wanneer wij ons verloren voelen 
   in de wirwar van onze wereld, 
   wanneer wij kwijt raken 
   het zicht op U en op elkaar. 
   Blijf niet verborgen 
   en wees ons nabij, 
   wijs ons in liefde en trouw 
             de weg van uw vrede. 
allen   AMEN  

Psalm van de zondag  122: 1 en 2 
       Kyrië   gebed om ontferming 

Gloria Lied 868: 1, 2 en 5 

         
DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen    waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Lezing uit de Profeten  1 Samuël 20:1-23 (NBV 2004) 
1 David maakte dat hij uit het profetenhuis in Rama wegkwam. Hij ging naar Jonatan en 
vroeg hem: ‘Wat heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat 



heb ik je vader misdaan, dat hij mij wil doden?’ 2 ‘Er is geen sprake van dat jij moet sterven,’ 
antwoordde Jonatan. ‘Mijn vader doet immers nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen, 
al is het nog zo onbelangrijk. Zou hij dan zoiets voor mij verborgen houden? Dat bestaat niet!’ 
3 Maar David hield vol: ‘Je vader weet heel goed dat jij op me gesteld bent. Daarom denkt 
hij: Jonatan mag dit niet te weten komen, het zou hem maar verdriet doen. Maar ik zweer je, 
zo waar de HEER leeft en zo waar jij leeft, Jonatan, ik ben maar één stap van de dood 
verwijderd.’ 4 ‘Zeg maar wat ik voor je doen kan,’ zei Jonatan, 5 en David antwoordde: 
‘Luister, morgen is het nieuwemaan. Eigenlijk zou ik dan met de koning aan de maaltijd 
moeten aanzitten. Maar als jij me verlof geeft, houd ik me buiten de stad schuil tot het donker 
is. 6 Als je vader mijn afwezigheid opmerkt, moet je zeggen: “David heeft mij dringend 
gevraagd om te mogen afreizen naar zijn vaderstad Betlehem, waar zijn hele familie bijeen is 
voor het jaarlijkse offerfeest.” 7 Als hij zegt dat het goed is, kan ik gerust zijn, maar als hij 
boos wordt, dan weet je dat hij vast van plan is om mij kwaad te doen. 8 Op jouw aandringen 
hebben jij en ik elkaar tegenover de HEER trouw gezworen, bewijs me dus alsjeblieft deze 
vriendendienst: als ik iets heb misdaan, dood jij me dan, maar lever me niet uit aan je vader.’ 
9 ‘Dat nooit!’ riep Jonatan uit. ‘Mocht ik erachter komen dat mijn vader van plan is om je 
kwaad te doen, dan zal ik het je beslist laten weten.’ 10 ‘Hoe kom ik te weten wat je vader 
gezegd heeft, en of hij kwaad is geworden?’ vroeg David. 11 ‘Wacht, laten we eerst de stad uit 
gaan,’ stelde Jonatan voor. 
Toen ze samen buiten de stad waren gekomen 12 zei Jonatan: ‘Bij de HEER, de God van 
Israël, morgen of overmorgen om deze tijd zal ik uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Als 
het er goed voor je uitziet, zal ik een boodschap sturen om het je te laten weten. 13 Maar 
mocht mijn vader zich het in zijn hoofd hebben gezet om je kwaad te doen, dan mag de 
HEER met mij doen wat hij wil, als ik je dat niet zou laten weten en er niet voor zou zorgen 
dat je een veilig heenkomen kunt vinden. Moge de HEER je bijstaan zoals hij eerst mijn vader 
bijstond. 14 Ik weet wel dat je me zolang als ik leef goed zult behandelen, zoals de HEER dat 
voorschrijft, maar beloof me dat je ook na mijn dood 15 mijn nakomelingen steeds 
goedgezind blijft, zelfs wanneer de HEER al je vijanden een voor een van de aardbodem 
wegvaagt.’ 16 Jonatan sloot een verbond met het huis van David met de woorden: ‘Moge de 
HEER je daaraan houden.’ 17 Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun 
vriendschap, want hij had David lief als zijn eigen leven. 18 Daarna zei hij: ‘Als je plaats 
morgen tijdens het nieuwemaansfeest leeg blijft, zal men je zeker missen. 19 Overmorgen 
moet je een flink eind weggaan en je verbergen op dezelfde plek als de vorige keer, bij de 
Haëzelrots. 20 Ik zal drie pijlen op de rots afschieten, alsof ik op een doel mik, 21 en die door 
mijn wapendrager laten ophalen. Als ik tegen hem roep: “Nee, dichterbij!” neem hem dan 
mee en kom naar me toe, want zo waar de HEER leeft, dan kun je gerust zijn en is er niets aan 
de hand. 22 Maar als ik roep: “Nee, verderop!” dan moet je vertrekken, want dan is het de 
HEER zelf die je wegstuurt. 23 En bij alles wat we nu hebben afgesproken, jij en ik, is de 
HEER onze getuige.’ 

Tussenzang  Psalm 18: 9 en 15 

Vervolg lezing 1 Samuël 20:24-42 (NBV 2004) 
24 David hield zich dus buiten de stad verborgen. Met nieuwemaan zette de koning zich aan 
het feestmaal. 25 Toen de koning ging zitten, op zijn vaste plaats tegen de wand, stond 
Jonatan op. Abner nam plaats naast Saul; Davids plaats bleef onbezet. 26 Saul zei er die dag 
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niets van; hij dacht bij zichzelf dat het misschien toeval was, dat David niet rein was of iets 
dergelijks. 27 Maar toen Davids plaats de volgende dag, de tweede dag van het 
nieuwemaansfeest, nog steeds onbezet bleef, vroeg Saul aan zijn zoon Jonatan: ‘Waarom is de 
zoon van Isaï niet aan de maaltijd verschenen, gisteren niet en vandaag ook niet?’ 28 ‘David 
heeft mij dringend verlof gevraagd om naar Betlehem te gaan,’ antwoordde Jonatan. 29 ‘“Laat 
me alsjeblieft gaan,” vroeg hij. “Er wordt bij mij thuis in de familiekring een offerfeest 
gehouden, en mijn broer heeft mij gezegd dat ik moet komen. Wees zo goed mij ongehinderd 
naar huis te laten gaan, zodat ik mij bij mijn broers kan voegen.” Daarom laat hij zich 
verontschuldigen bij het feestmaal van de koning.’ 30 Woedend barstte Saul tegen Jonatan uit: 
‘Hoerenjong! Alsof ik niet weet dat jij de kant van de zoon van Isaï hebt gekozen. Je maakt 
jezelf te schande, en de moeder bij wie ik je verwekt heb erbij! 31 Zolang de zoon van Isaï 
hier op aarde rondloopt, ben jij je leven en je koningschap niet zeker. Laat hem onmiddellijk 
halen en breng hem bij me, want hij is ten dode opgeschreven.’ 32 ‘Maar waarom moet hij 
sterven?’ vroeg Jonatan. ‘Wat heeft hij dan gedaan?’ 33 Daarop slingerde Saul zijn speer naar 
Jonatan in een poging om hem te treffen. Toen begreep Jonatan dat zijn vader vastbesloten 
was om David uit de weg te ruimen. 34 Woedend liep hij van tafel weg, zonder dat hij die 
tweede dag van het nieuwemaansfeest iets gegeten had, want hij maakte zich zorgen om 
David en was gegriefd omdat zijn vader hem zo beledigd had. 
35 De volgende morgen ging Jonatan met een knechtje de stad uit om David op de 
afgesproken plaats te ontmoeten. 36 ‘Zoek snel de pijlen op die ik afschiet,’ beval hij hem. 
Zodra de jongen wegrende, schoot Jonatan een pijl over hem heen. 37 Toen de jongen bij de 
plek kwam waar de pijl terecht was gekomen, riep Jonatan hem na: ‘Ligt de pijl niet verder 
weg?’ 38 En: ‘Schiet op, blijf daar niet zo staan!’ Jonatans knecht raapte de pijlen bij elkaar 
en bracht ze terug naar zijn meester. 39 Hij wist natuurlijk niet waar het om ging, maar 
Jonatan en David des te beter. 40 Jonatan gaf zijn wapens aan zijn knecht en droeg hem op ze 
naar de stad terug te brengen. 41 Zodra de jongen weg was, kwam David van achter de 
rotsblokken tevoorschijn, knielde neer en boog driemaal diep voorover. Ze kusten elkaar 
terwijl hun de tranen over de wangen liepen, tot Jonatan zich vermande 42 en zei: ‘Vaarwel. 
Onthoud wat wij tweeën elkaar bij de naam van de HEER gezworen hebben en dat wij en 
onze nakomelingen daar voor altijd aan gehouden zijn. De HEER is onze getuige.’ 

Zang Psalm 133 

Uitleg en verkondiging 

Zingen    ‘Dit huis dat God gevestigd heeft: Een lied van het huis van David’ 
  (Zingend Geloven I/61): 1 

De kinderen komen terug uit de kinderkerk 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 
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Inzamelingen 
• eerste rondgang: Diaconie 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Slotzang  Lied 708: 6, 8 en 15 

Zegen 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk en Israël.  

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen 
is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• organist: Maarten Boonstra 
• ouderling van dienst: Tettje Oelen 
• diaken van dienst: Astrid Krispijn-de Baan 
• 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 13 oktober, 10.00 uur, doopdienst. In deze dienst worden gedoopt: Margot (5), 

Felix (3) en Pia (7 maanden), kinderen van Myrte de Geus en Huub de Jong; voorganger: 
René Venema, predikant De Verbinding. 

• Zondag 20 oktober, 10.00 uur: voorganger: Frank Rooze, emeritus predikant. 

Open Huiskringen 
In oktober starten we in De Verbinding met huiskringen. Kleine groepjes geïnteresseerden 
komen regelmatig bij elkaar rondom een bepaald thema of voor een bepaalde activiteit. Dat 
varieert van samen wandelen tot een leeskring, van het vertellen van je levensverhaal tot 
samen mediteren.  

Voor opgave en meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: 
huiskringen@deverbindingleiden.nl. U kunt na afloop van de dienst ook informatie vragen 
aan dominee Venema.
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