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Thema: ‘De wapenrusting van God’
Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 121:1,4
1. Ik sla mijn ogen op en zie
 de hoge bergen aan, 
 waar komt mijn hulp vandaan?
 Mijn hulp is van mijn HERE, die
 dit alles heeft geschapen. 
 Mijn herder zal niet slapen.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: HH 430 (‘Je hoeft niet bang te zijn’) 
1. Je hoeft niet bang te zijn
 al gaat de storm tekeer.
 leg maar gewoon je hand
 in die van onze Heer.

3. Je hoeft niet bang te zijn
 al gaan de lichten uit.
 God is er en Hij blijft
 als jij je ogen sluit.

Gods gebod

Gedenken, overleden

Zingen: ‘Genade zo oneindig groot’ (Elb. 203:1,4)
1. Genade, zo oneindig groot,
 dat ik, die’t niet verdien,
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ’k zien.

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

Schriftlezing: 1 Samuël 17:4-13 + 32-51 en Efeziers 6:10-17
4Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een 

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
 Hij maakt het kwade goed, 
 Hij is het die u hoedt.
 Hij zal uw komen en uw gaan,
 wat u mag wedervaren, 
 in eeuwigheid bewaren.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
 mag stralen als de zon,
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid
 dat ik genade vond.

2. Je hoeft niet bang te zijn
 als oorlog komt of pijn.
 De Heer zal als een muur
 rondom je leven zijn.



zekere Goliat uit Gat, een man van ruim zes el lang. 5Hij had een bronzen 
helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpantser dat wel vijfduizend 
sjekel woog. 6Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard 
dat over zijn schouder hing. 7De schacht van zijn lans was zo dik als de boom 
van een weefgetouw en de punt was gemaakt van zeshonderd sjekel ijzer. Een 
schildknecht ging voor hem uit. 8In het dal bleef de Filistijn staan en riep de 
Israëlieten toe: ‘Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije 
Filistijn, en jullie zijn maar slaven van Saul! Kies iemand uit jullie midden en laat 
hem hier beneden komen. 9Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie 
onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons 
onderworpen zijn en ons als slaven dienen. 10Hierbij daag ik het leger van Israël 
uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden.’ 11Bij het 
horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik.
12David was een zoon van Isaï uit Betlehem, dat in de streek Efrata in Juda 
ligt. Deze Isaï had acht zonen. Hijzelf was in de tijd van Saul al te oud om nog 
onder de wapenen te gaan, 13maar zijn drie oudste zonen trokken met Saul 
ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde Samma.

32David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn toch niet de moed te 
verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ 33‘Maar je kunt hem toch 
onmogelijk aan,’ wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog maar een jongen en hij is al van 
jongs af aan gewend om te vechten.’ 34‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader 
gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een 
schaap of een geit uit de kudde te stelen, 35ging ik erachteraan, overmeesterde 
hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem 
bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. 36Leeuwen en beren heb ik verslagen en 
die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de 
levende God heeft beschimpt! 37De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van 
leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’ ‘Ga dan,’ 
zei Saul tegen David, ‘en moge de HEER je bijstaan.’ 38Hij gaf hem zijn eigen 
uitrusting en hielp hem die aan te doen: een bronzen helm voor op zijn hoofd en 
een borstkuras. 39Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar 
passen te lopen, omdat hij aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik kan 
hier niet mee lopen,’ zei hij tegen Saul, ‘ik ben dat niet gewend.’ En hij deed de 
uitrusting weer af. 40Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding 
en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand.
41Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn 
schildknecht. 42Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend 
op 43en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij 
vervloekte David in de naam van zijn goden. 44‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak 
ik jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’ 45‘Jij daagt me uit met je zwaard en 
je lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam 
van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, 
die jij hebt beschimpt. 46Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal 
je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de 
aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël 
een God heeft. 47Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of 
lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd 



bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’ 48Toen kwam de Filistijn op David af 
en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem 
tegemoet, 49stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg 
en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong 
en de Filistijn voorover stortte. 50Zo overwon David de Filistijn met een slinger 
en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. 
51Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard 
uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. 
Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. 52 

Efeziers: 6:10-17
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de 
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de 
duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, 
de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten 
in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand 
te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te 
kunnen houden. 14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de 
gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het evangelie van de vrede 
als sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild waarmee 
u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als 
helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Kindermoment

Zingen: ‘Goliath’ 
Boem, boem, boe-mer-de
boe-mer-de boem.
Boem, boem, boe-mer-de
boe-mer-de boem.

Wat was dat? Dat was Goliath.
Hij had een grote mond,
maar toen viel hij op de grond.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Met zijn zwaard en speer
tegen David en zijn Heer.

O, o, Goliath, jammer pech gehad
Tjongejonge wat een reus.
Hij lijkt wel sterk maar niet heus.

Wat was dat? Dat was Goliath.
Zijn taaltje was gemeen,
maar toen viel hij door een steen.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Z’n kracht was toch beperkt.
Dat heeft iedereen gemerkt.



O, o, Goliath, niet goed ingeschat.
God en David uitgedaagd.
Laatste actie niet geslaagd.

Wat was dat? Dat was Goliath.
Veel te stoer gepraat,
maar nu is het veel te laat.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Hij vroeg er zelf om.
O, wat was hij trots en dom.

Verkondiging 

Zingen: Gez. 96:1,2,4,9 (melodie Gez. 294)
1. Wordt krachtig in de Heer
 en in zijn sterke macht,
 de duivel gaat tekeer,
 weest op zijn list bedacht.

4. Om deze reden doet
 Gods wapenrusting aan,
 zodat gij als het moet
 de vijand kunt weerstaan.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 416:1,2
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en Zegen

Zingen Lied 708:6 (‘Mijn schild en de betrouwen’)
6. Mijn schild ende betrouwen
 zijt Gij, o God, mijn Heer!
 Op U zo wil ik bouwen,
 verlaat mij nimmermeer!
 Dat ik toch vroom mag blijven,
 uw dienaar te aller stond,
 de tirannie verdrijven
 die mij mijn hart doorwondt.

Orgelspel

2. Niet tegen vlees en bloed
 is deze strijd gericht,
 het is een geest die woedt,
 een vijand van het licht,

9. Zo staat gij dan gereed,
 strijdvaardig en gespoord,
 ten laatsten kamp en weet:
 het zwaard dat is Gods woord.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.


