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● Bescherm elkaars gezondheid

● Houd 1,5 meter met andere huishoudens

● Volg aanwijzingen van coördinatoren en  

koster

• Blijf zitten op de toegewezen plaats

● Alleen zang door ‘voorzanger’

● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

● Evt. toilet (bij nood: In de Voorhof)

● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na

afloop

















Wetslezing









Gebed

om de opening van het Woord 

en verlichting met de 

Heilige Geest





Moment voor de kinderen







1e Schriftlezing (HSV)

1 Samuel 17 : 1 – 10 en 37 -51
1De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde 

en verzamelden zich in Socho, dat Juda 

toebehoort; zij sloegen hun kamp op tussen 

Socho en Azeka, in Efes-Dammim.
2Maar Saul en de mannen van Israël 

verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het 

Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover 

de Filistijnen op voor de strijd.
3De Filistijnen stonden op een berg aan de 

overzijde en de Israëlieten stonden op een berg 

aan deze zijde, en de vallei lag tussen hen in.



4Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit 

het leger van de Filistijnen. Zijn naam was 

Goliath, uit Gath; zijn lengte was zes el en een 

span.
5Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een 

geschubd harnas aan – het gewicht van het 

harnas was vijfduizend sikkel brons –
6hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn 

voeten en een bronzen werpspies op zijn 

schouders.



7De schacht van zijn speer was als een 

weversboom, en de punt van zijn speer was van 

zeshonderd sikkel ijzer; en de schilddrager ging 

voor hem uit.
8Hij stond daar en riep de gelederen van Israël 

toe; hij zei tegen hen: Waarom zou u uittrekken 

om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een 

Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? Kiest 

u een man uit die naar mij toe komt.



9Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen 

wij u tot slaven zijn, maar als ik hem overwin en 

hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons 

dienen.
10Verder zei de Filistijn: Heden hoon ik de 

gelederen van Israël: Geef mij een man om 

samen te vechten!



37Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de 

klauwen van de leeuw gered heeft en uit de 

klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de 

hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen 

David: Ga heen, de HEERE zij met je!
38Vervolgens kleedde Saul David met 

zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn 

hoofd en deed hem een harnas aan.
39David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren 

en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen 

zei David tegen Saul: Ik kan hierin niet lopen, 

want ik ben ongeoefend; en David deed 

ze weer uit.



40Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf 

gladde stenen uit de beek en legde ze in de 

herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn 

slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de 

Filistijn.
41De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, 

en de man die zijn schild droeg, liep voor hem 

uit.
42Toen de Filistijn opkeek en David zag, 

verachtte hij hem; want hij was nog maar een 

jongen, rossig en knap van uiterlijk.



43De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, 

dat je met stokken naar mij toe komt? En de 

Filistijn vervloekte David bij zijn goden.
44Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar 

me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de 

lucht geven en aan de dieren op het veld.
45Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar 

mij toe met een zwaard, met een speer en met 

een werpspies, maar ik kom naar u toe in de 

Naam van de HEERE van de legermachten, de 

God van de gelederen van Israël, Die u gehoond 

hebt.



46Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand 

overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u 

wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen 

van het leger van de Filistijnen aan de vogels in 

de lucht geven en aan de dieren van de aarde, 

en heel de aarde zal weten dat Israël een God 

heeft.
47En deze hele gemeente zal weten dat 

de HEERE niet door zwaard of door speer 

verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u 

in onze hand geven.



48En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en 

naar voren kwam, David tegemoet, dat David 

snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn 

tegemoet.
49Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam 

daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte 

de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat 

de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn 

gezicht ter aarde viel.



50Zo overwon David de Filistijn met een slinger 

en met een steen, hij versloeg de Filistijn en 

doodde hem. Maar een zwaard had David niet 

in zijn hand.
51Daarom snelde David naar voren en ging bij de 

Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit 

zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn 

hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat 

hun held dood was, vluchtten zij.











Verkondiging





HH.445 vers 1

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,

ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,

ik bouw op U en ga in uwen Naam.



HH.445 vers 2

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwen Naam.



HH.445 vers 3

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 
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Zegen



Orgelspel


