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VOORBEREIDING  

Welkom 

 

Ontsteken van kaarsen 

Stilte 

LB 98:1.2 Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

Bemoediging en groet 

Voorganger:  De Eeuwige is ons nabij 

Allen: Wij zien uit naar zijn hulp 

Voorganger:  Hij heeft hemel en aarde gemaakt 

Allen: Wij verwachten zijn vrede 

Voorganger: Hij laat ons niet in de steek 

Allen: Wij leven in zijn nabijheid, 

 vandaag en alle dagen 

Allen: Amen 

 

Inleiding 

THEMA: Momenten grijpen die Gods wereld dichtbij brengen 

 

Gebed aan het begin  

VOORG: We roepen tot U zingende (LB 301 C) 

VOORG: We roepen tot U zingende (LB 301 C) 

VOORG: We roepen tot U zingende (LB 301 C)  

VOORG: Daarvoor loven wij U, zingende: 

LB 704:1.2.3 Dank, dank nu allen God 

 

HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

 

Inleiding 

Lezing 1 uit 1.Samuel 16,1-13 
De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël 

verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn 

zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 2‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me 

vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent 

gekomen om de HEER een offer te brengen. 3Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten 

weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.’ 4Samuel deed wat 

de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem 

ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 5‘Wees gerust,’ antwoordde 

Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het 

offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de 

reiniging. 6Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar 

klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga 

niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de 

mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ 8Toen riep Isaï 



Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet 

gekozen.’ 9Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet 

gekozen.’ 10Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet 

degene was die de HEER gekozen had. 11‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ 

antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen 

Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12Isaï liet hem 

halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet 

je zalven. Hij is het.’ 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van 

toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar 

Rama. 

 

LB 834:1.2.3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

 

Overweging (met lezing uit Matteüs 13,44-52) 

(Voor de LECTOR: 

Voordat de overweging begint, leest de lector:  Matteüs 13,44-46  
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand 

vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en 

die akker te kopen. 
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie 

parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had 

en die te kopen. 

 

Later, als de voorganger het aangeeft:   Matteüs 13,47-50  
47Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen 

en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48Toen het net vol was, trok men het op de oever 

en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49Zo zal het 

gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van 

de rechtvaardigen scheiden, 50en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en 

knarsetanden. 

 

En later, als de voorganger het aangeeft:   Matteüs 13,51-52  
51Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. 52Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere 

schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit 

zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’ 

 

Kort Orgelspel 

LB 976:1.2.3 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

 

Ant-WOORD     

Dank- en voorbeden  

Stil gebed 

Onze Vader gebed 

 

Mededelingen:  

 

Collectes 

Stichting VLOT 



 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: LB 971:1.2.3 Zing een nieuw lied voor God de Here 

 

Wegzending 

 

Zegen 

gezongen amen 

 


