
DE OCHTENDDIENST VAN  ZONDAG  15 SEPTEMBER 2019 IN DE NIENOORDKAPEL 

 

WE VOLGEN ORDE VAN DIENST II 

 

- Zingen als lied voor de dienst: 225: 1,2,3,4,5 Ontwaak, o mens 

 

- Woord van welkom en mededelingen 

- Bemoediging  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G: EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON 

- Groet 

 

V: De Heer zij met u 

G: OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

- Verootmoediging 

 

- Lied 86: 1,4 Hoor mij, Heer, wil antwoord schenken 

 

- Genadeverkondiging 

 

- Lied 103c: 1,3 Loof de koning heel mijn wezen 

 

- Woorden van toewijding 

 

- Lied 601: 1,2 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

- Gebed om de Heilige Geest 

 

- Bijbellezing: 1 Samuel 16: 1-13 

 
1
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. 
3
Nodig 

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.’ 
4
Samuel 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. 
6
Bij 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. 
7
Maar 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.’ 
8
Toen riep Isaï 

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

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

gekozen.’ 
10

Zo 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.’ 
12

Isaï 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. 

 

- Lied 171, David werd gekozen boven alles uit 

 

- Preek 

 

- Lied 991: 1,5,6,7,8 De eersten zijn de laatsten 

 

- Dankgebed en voorbeden 

 

- Collecte 

 

- Lied 340b, Ik geloof in God de Vader 

 

- Viering Heilig Avondmaal 

 

- Lied 381: 1,2,5,6 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet 

 

- Zegen 


