
Zingen: Gezang 244: 2 en 4 
2. Laat u door de Trooster vinden,   4. Eenmaal zal Hem alles prijzen, 
eens onbemind, nu Gods beminden,   de Geest zal allen onderwijzen: 
o kindren van Jeruzalem,     wie wederstond, wordt overmocht. 
dwaalt niet moedeloos, als vreemden,   Geest van liefde, wijsheid, krachten, 
want Christus leeft, Hij die u kende.   de wereld blijft uw leiding wachten, 
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.   zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 
Uw wachten is voorbij,     Jeruzalem, treed uit, 
de Dag komt naderbij,     verheug u als een bruid, 
merkt het teken,      zie uw Koning! 
maakt u bereid,      Uw schreden richt 
de Heer bevrijdt,      de gids ten licht: 
staat op en volgt, het is de tijd.    Hij opent eeuwig vergezicht. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte: Diaconie 

 2e collecte: Jeugdwerk 
 
Zingen Slotlied: Psalm 18: 5 en 15 
5. God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden 
toen mij de waat'ren aan de lippen stonden. 
Hij redde mij, toen 's vijands overmacht 
mij totterdood in d' engte had gebracht. 
Te kwader ure traden zij mij tegen, 
maar God geleidde mij op goede wegen, 
maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. 
Hij is het die in liefde mij behoudt. 
 
15. Ik loof U, Heer, ik loof uw zegeningen, 
onder de volken zal ik psalmen zingen. 
De Heer heeft mij gered uit elk gevaar. 
Hoe groot, hoe onuitspreek'lijk wonderbaar! 
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde, 
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde, 
zal door de tijden met ons verder gaan, 
met David en zijn huis nu en voortaan. 
 
Heenzending en Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst (3x) 

 
De collecte bij de uitgang is voor aflossing en onderhoud Kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? 
 

De volgende erediensten zijn op:  
01-03 om 10:00 uur.   Voorganger ds. A.H. van Veluw  
01-03 om 19:00 uur. Voorganger ds. G.H. Labooy   

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ 
op zondag 23 februari 2020 om 10:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Dick hoekman 
Organist: Frank Tanghe 
Kosters:  Herwin van Asselt en Rene Weever 

 

Thema: 'Saul wordt gevonden' 
 

Zingen voor de dienst 
- Lied van de maand: 215 (1 t/m 7)  ‘Ontwaakt, o mens, de dag breekt aan’ 
- Opwekking 595  ‘Licht van de wereld - koning vol glorie en macht’ 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 93: 1 en 4 
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Stil gebed en Bemoediging en groet 
 
Zingen Opwekking 181 
Majesteit, groot is zijn majesteit;   Dus verhoog, maak eeuwig groot 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.  de naam van Jezus. 
Majesteit, God, die de zijnen leidt.  Volk van God kom en breng lof 
Vanaf zijn troon     aan Jezus, de Koning. 
vestigt de Zoon    Majesteit, groot is zijn majesteit; 
zijn heerschappij.    dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
       Jezus regeert! 
Gods gebod   
 
Zingen Gezang 170:6 
6. Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden: 
slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden. 
Daarom zoekt U elk mensenkind; 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 
anders zo ga ik te gronde 



Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: 1 Samuël 9:1 – 10:9 
1In Benjamin woonde een man die Kis heette. Hij was een zoon van Abiël, die een 
zoon was van Seror, de zoon van Bechorat, de zoon van Afiach. Hij behoorde tot de 
stam Benjamin en was een vermogend man. 2Hij had een zoon die Saul heette, een 
lange, goedgebouwde jongeman die met kop en schouders boven iedereen in Israël 
uitstak. 3Op een keer, toen zijn ezelinnen waren zoekgeraakt, zei Kis tegen zijn zoon: 
‘Vooruit, ga jij met een van de knechten de ezelinnen zoeken.’ 4Saul doorkruiste het 
bergland van Efraïm. Hij zocht in de streek Salisa, maar ze vonden ze niet. Hij zocht 
in de streek Saälim, maar van de ezelinnen geen spoor. Zo doorzochten ze het hele 
gebied van Benjamin zonder ze te vinden. 5Toen ze ten slotte in Suf waren beland, 
zei Saul tegen zijn knecht: ‘Kom, laten we maar teruggaan, anders maakt mijn vader 
zich nog ongeruster over ons dan over zijn ezelinnen.’ 6Maar de knecht antwoordde: 
‘We zijn nu juist bij een stad waar een godsman woont. Hij staat hoog aangeschreven, 
wat hij zegt komt altijd uit. Laten we naar hem toe gaan. Misschien kan hij ons 
vertellen waar we heen moeten.’ 7‘Als we dat doen,’ vroeg Saul, ‘wat kunnen we die 
man dan geven? Onze mondvoorraad is op, dus we kunnen hem niets te eten 
aanbieden. En verder hebben we toch niets bij ons?’ 8‘Hier heb ik (ik vind in mijn 
hand) nog een stukje zilver,’ zei de knecht. ‘Dat geef ik aan de godsman, dan zal hij 
zeggen waar we heen moeten.’ 9(Vroeger zei men in Israël wanneer men God om 
raad wilde vragen: ‘Kom, laten we naar de ziener gaan,’ want wat nu een profeet heet, 
werd vroeger een ziener genoemd.) 10‘Dat is een goed voorstel,’ zei Saul tegen zijn 
knecht. ‘Kom, we gaan.’ En ze begaven zich naar de stad waar de godsman woonde. 
 
11Toen ze de helling naar de stad op gingen, kwamen (vonden) ze een paar meisjes 
tegen die op weg waren om water te putten. ‘Is de ziener in de stad?’ vroegen ze. 
12‘Jazeker,’ antwoordden de meisjes. ‘Als u snel bent, treft u hem nog. Hij is juist 
vandaag naar de stad gekomen ter gelegenheid van het offerfeest. 13Als u nu de stad 
binnengaat, treft (vindt) u hem nog aan voordat hij naar de offerhoogte gaat voor het 
offermaal. De genodigden wachten namelijk met eten op hem, omdat hij het offer 
moet zegenen voor ze aan de maaltijd beginnen. Maak voort, dan kunt u hem niet 
mislopen (zult u hem vinden).’ 14Ze liepen door naar de stad, en juist toen ze de poort 
binnen wilden gaan kwamen ze Samuel tegen, die op weg was naar buiten, naar de 
offerhoogte. 15Een dag voor de komst van Saul had de HEER aan Samuel 
bekendgemaakt: 16‘Morgen om deze tijd stuur ik je een man uit Benjamin. Hem zul 
je zalven tot vorst over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de 
Filistijnen, want ik heb me hun lot aangetrokken en hun roep om hulp gehoord.’ 
17Zodra Samuel Saul zag, liet de HEER hem weten: ‘Dit is nu de man over wie ik je 
gezegd heb: “Hij zal mijn volk beteugelen.”’ 18In de stadspoort sprak Saul Samuel 
aan en vroeg hem: ‘Kunt u mij zeggen waar de ziener woont?’ 19‘Ik ben de ziener,’ 
antwoordde Samuel. ‘Wees mijn gast en ga mee naar de offerhoogte. Vandaag zult 
u met mij eten en morgenvroeg zal ik u uitgeleide doen. Ik zal u vertellen wat er in u 
schuilt. 20En wat betreft die ezelinnen die nu al drie dagen zoek zijn: maakt u zich 
geen zorgen, die zijn terecht (gevonden). Maar naar wie is heel Israël verlangend op 
zoek? Naar u en uw familie!’ 21‘Maar ik hoor bij Benjamin, een van de kleinste 
stammen van Israël,’ wierp Saul tegen. ‘En in die stam is mijn familie weer de 
onbelangrijkste. Hoe kunt u dan zoiets zeggen?’ 22Samuel nam Saul en zijn knecht 
mee naar de eetzaal en gaf hun daar een plaats aan het hoofd van de tafel. Er waren 
dertig genodigden. 23Tegen de offerbereider zei Samuel: ‘Dien nu het stuk vlees op 

dat ik u gegeven heb met het verzoek het apart te houden.’ 24De offerbereider nam 
de rechterachterbout en diende die aan Saul op met de woorden: ‘Alstublieft. Dit stuk 
is speciaal voor u apart gehouden ter gelegenheid van deze bijeenkomst, die door 
Samuel is belegd. Laat het u smaken.’ Toen at Saul met Samuel. 25Daarna gingen 
ze van de offerhoogte terug naar de stad, waar Samuel op het dak van zijn huis met 
Saul een vertrouwelijk gesprek had. 26De volgende morgen, bij het krieken van de 
dag, riep Samuel naar Saul op het dak: ‘Sta op, ik zal u uitgeleide doen.’ Samen met 
Samuel ging Saul naar buiten. 27Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei 
Samuel tegen Saul: ‘Zeg tegen uw knecht dat hij vast vooruitgaat.’ Toen de knecht 
hen een eind vooruit was, zei Samuel: ‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen 
wat God met u voorheeft.’  
 
1Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft de HEER 
u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’ 2Daarna zei hij: ‘Als u straks na ons 
afscheid verdergaat, zult u in Selsach op de grens met Benjamin bij het graf van 
Rachel twee mannen aantreffen (vinden). Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen 
waarnaar u op zoek was terecht (gevonden) zijn, en dat uw vader zich over hen geen 
zorgen meer maakt, maar dat hij ongerust is over u en zich afvraagt wat hij moet doen 
om u te vinden. 3Wanneer u dan uw weg vervolgt en aankomt bij de Tabor-eik, zult u 
daar drie mannen tegenkomen (vinden) die op weg zijn om God in Betel te vereren. 
De eerste heeft drie geitenbokjes bij zich, de tweede drie broden en de derde een zak 
wijn. 4Ze zullen u vragen hoe het met u gaat en u twee broden geven, die u moet 
aannemen. 5Als u ten slotte terugkomt in Gibea-Elohim, zult u in de buurt van de 
stad, bij de Filistijnse wachtpost, een stoet profeten tegenkomen die in vervoering van 
de offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met harpen, tamboerijnen, 
fluiten en lieren. 6Dan zult u worden gegrepen door de geest van de HEER en ook in 
vervoering raken, en u zult een ander mens worden. 7Tijdens de gebeurtenissen die 
ik zojuist heb beschreven kunt u doen zoals uw hart u ingeeft (wat uw hand vindt om 
te doen), want God staat u bij. 8Ga daarna door naar Gilgal en wacht daar zeven 
dagen op mij. Ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers op te dragen. 
Daarna zal ik u laten weten wat u verder doen moet.’9En inderdaad, zodra Saul zich 
had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. 
En alle voorspelde gebeurtenissen kwamen diezelfde dag nog uit. [16 De ezelinnen 
waren terecht (gevonden).] 

 
Zingen kinderlied: Hemelhoog 126: 1 en 5 
1. Een koning is geboren!   6. Hoe kan ik Hem dan vinden 
Een koning, een koning.    die koning, die koning? 
Een koning is geboren,    Hoe kan ik Hem dan vinden? 
heb je 't al gehoord?    Weet jij misschien de weg? 
Hij kwam op aarde wonen,   Die koning is dichtbij je. 
als baby'tje zo klein.     Je hoeft niet ver op reis; 
Voor alle mensen, ook voor jou,   vraag Hem in 't kribje van je hart, 
wil Hij de koning zijn    dan wordt het een paleis. 

Dan wordt het een paleis! 
 
Kinderen komen naar voren 
 
Verkondiging 


