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zondag 26 september 2021 – Livestream https://youtu.be/JYKlsq94kdc 
 

“David, soldaat van God” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Rik Mager  Peter Maat en Adonaï 
 
liturg: 
Ds. Louis Krüger 
 
 
Hine ma tov uma nayim (Adam Sandler feat. cantor Marcelo Gindlin) 
 
Here I Am To Worship (Albert Gyorfi) 
 
Psalm 84 – Arjan Breukhoven 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Safe Haven 
2de Koningskerk 
 
Lied Psalm 36 – Bij U is de bron (Sela) 
 
Bij U is de bron van het leven, ) 
van het leven.   ) 2x 
Van U komt het licht.  ) 
Door uw licht, zien wij licht. ) 
 
Hoog als de hemel is uw liefde.  
Tot aan de wolken reikt uw trouw. 
Uw goedheid is als hoge bergen,  
dieper dan de oceaan. 
 
Zo kostbaar is uw grote liefde. 
Wij mogen schuilen dicht bij U. 
U lest de dorst met vreugdestromen, 
meer dan genoeg, in overvloed.

Bij U is de bron van het leven, ) 
van het leven.   ) 2x 
Van U komt het licht.  ) 
Door uw licht, zien wij licht. ) 
 
Zo kostbaar is uw grote liefde.  
Wij mogen schuilen dicht bij U. 
U lest de dorst met vreugdestromen,  
meer dan genoeg, in overvloed. 
 
Bij U is de bron van het leven, ) 
van het leven.   ) 2x 
Van U komt het licht.  ) 
Door uw licht, zien wij licht. ) 

 
Moment van stilte en inkeer 
 
Votum en groet 
  



Orde van dienst 26 september 2021, pagina 2 
 

Glorialied Gezang 434 : 1, 2 en 5  – Lof zij de Heer 
 
Adonaï 
Lof zij de Heer, 
de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
allen 
Lof zij de Heer, 
Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Adonaï 
Halleluja! Halleluja! 3x 
 
allen 
Lof zij de Heer 
met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! 2x 

 
Kindermoment / maandtekst Psalm 133 : 1 
 
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
 
Lied – Daar is het goed (The Psalm Project)  
 
Gebed om schuldvergeving en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 399 – Heer, ik wil U prijzen 
 
Vader God, ik vraag me af, 
hoe ik ooit heb geleefd 
zonder te weten dat Uw Vaderhart 
al zolang om mij geeft. 
Maar nu ben ik Uw kind, 
nu mag ik wonen in Uw huisgezin 
en ik zal nooit meer eenzaam zijn, 
want, Vader, U bent altijd bij mij. 
 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen.  
zolang ik leef. 2x 
 
Gebed om de heilige Geest bij de opening van Zijn Woord 
 
Bijbellezing 1 Samuël 17 : 20 – 37 
 
20 Toen stond David 's morgens vroeg op, hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg 
zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en 
men het ten strijde riep. 21 Vervolgens stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover 
gevechtslinie. 22 David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage, en hij snelde naar de 
gevechtslinie. Daar aangekomen, vroeg hij zijn broers naar hun welstand. 23 Terwijl hij met hen sprak, zie, de 
kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gath, uit de gelederen van de Filistijnen. 
Hij sprak dezelfde woorden, en David hoorde ze. 24 Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten 
zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. 25 De mannen van Israël zeiden: Hebt u die man wel gezien 
die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat, grote 
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rijkdom schenken, hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in 
Israël. 26 Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn 
verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van 
de levende God durft te honen? 27 Het volk gaf hem hetzelfde antwoord: Zo zal men de man doen die hem 
verslaat. 28 Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen 
David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn 
gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. 
29 Toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? 30 Hij wendde zich van hem af naar een 
ander en sprak dezelfde woorden; en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. 31 Toen de woor-
den die David gesproken had, gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze 
hem halen. 32 David zei tegen Saul: Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan 
en met deze Filistijn vechten. 33 Maar Saul zei tegen David: Je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om 
met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. 34 Toen zei David 
tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap 
van de kudde wegnam, 35 dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij 
dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. 36 Uw dienaar heeft zowel leeuw als 
beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende 
God gehoond heeft. 37 Verder 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! 
 
Verkondiging David, soldaat van God 
 
Lied Psalm 116 – God heb ik lief 
 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 
Presentatie Rik Mager over werk in Rwanda 
 
Gebed voor Rik, zegen toezingen met psalm 134 : 3 
 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied Opwekking 354 – Glorie aan God 
 
Glorie aan God. 4x 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. 4x 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij ’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. 4x 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  
 
Glorie aan God. 4x- 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidende muziek 


