
 
 

GEMEENTESTARTZONDAG 
 

15 SEPTEMBER 2019 
 

PAASKERK AMSTELVEEN 

 

Beeld van Bernini in Rome: David die een steen slingert naar Goliat 
 

Als thema voor een zondag in september reikte het Landelijk Dien-
stencentrum aan: ‘Een goed verhaal’. Vanmorgen een fragment uit 
het meest gedrukte boek uit de wereldliteratuur, de Bijbel en een 
fragment uit een boekje dat een goede tweede is: ‘Le petit prince’.  
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Uitleg bij de schikking 
 

Vandaag is het startdag: het begin van het nieuwe seizoen. De kerk waar-
in veel mensen actief zijn! De gemeente is een veelkleurige gemeente 
waar mensen samen komen, ieder met haar of zijn talenten. Velen van 
hen gebruiken deze om een taak te vervullen: mensen op te zoeken, di-
verse activiteiten te organiseren, leiding te geven enz. enz. De gemeente 
in haar veelkleurigheid wordt uitgebeeld voor de diverse bloemen en vele 
kleuren. 
De bloemen staan in een paar schoenen die ons willen laten zien dat wij 
stappen kunnen doen naar de ander in en buiten de kerk. De stoel staat 
er om een plekje te bieden aan die ander of om zelf de plek te mogen in-
nemen voor een ontmoeting. Het gaat om de onderlinge ontmoeting met 
de ander, de ander een gevoel van veiligheid in de buurt en in de kerk te 
bieden. Laten wij met vertrouwen het nieuwe seizoen ingaan en ons ge-
sterkt weten door Gods Geest.  
 

Heer, open onze ogen, zodat wij zien wie de ander is, 
de ander die ons nodig heeft. 
Heer, open onze oren, zodat wij luisteren naar de ander, 
de ander die ons zijn verhaal verteld. 
Heer, open ons hart, zodat wij geraakt worden door de ander, 
de ander die verdriet of pijn heeft. 
Heer, zet onze voeten in beweging, zodat wij naar de ander toe kunnen gaan, 
de ander die eenzaam is. 
Heer, zegen onze handen, zodat wij de ander aan kunnen raken, 
de ander die ons zo nodig heeft. 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorgangers: ds. Gert Jan de Bruin & ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Remon Vonk 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Rina Ran 
Muziek: Peter van Dongen & Leo Kramer 
Koor: Paaskerkcantorij  
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VOORBEREIDING 
 
Begroeting; terwijl de kaarsen worden aangestoken door de 
ouderling zingen we: “Nu een nieuwe dag ons wacht” (2x) 

(gemeente gaat staan) 
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Moment van inkeer 
 

Bemoediging en gebed van toenadering 
 

o. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. het werk van zijn handen niet loslaat. 
o. Zie ons hier gekomen 
g. om te gaan rond uw lieve Naam. 
o. Wees een oor voor onze gebeden, 
g. trek ons in uw licht. Amen. 

 

We zingen: “Na een nacht van ongekende dromen” 
(uit: Op de vleugels van een lied; m. Th. Goedhart. koorbe-
werking Leo Kramer; cantorij vers 1 en 3; allen vers 2 en 4) 

2. In die stilte wordt een web geweven, 
 dat het licht vangt en het leven, 
 en een woord, dat ons laat weten: 
 Ik zal jullie nooit vergeten.  
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3. Hoezeer weet U van ons diep verlangen, 
 open liggen onze gangen. 
 Als een boek zijn wij te lezen: 
 op uw vriendschap aangewezen. 

 

4. Wees, o God, een oor voor de gebeden, 
 hoor het roepen om de vrede. 
 Kan uw licht het kwaad onttronen? 
 Komt U ooit nog bij ons wonen? 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen 
 

Gebed 
 

Lofzang: “Geprezen zij God” 
(Lied 150a: cantorij vers 1 en 3, allen vers 2 en 4) 

 

DE SCHRIFTEN, GESPRONKEN EN GEZONGEN 
 

Gebed 
 

Lezing: 1 Samuël 17:39-47 
 

Ten 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. Hij 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. 
Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door 
zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, 
geringschattend op en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok 
op me afkomt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 
‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de 
hyena’s.’ ‘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 
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de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt 
beschimpt. Maar 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. Dan 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.’ 

 

We zingen: “Geef, Heer, de koning uwe rechten” 
(Psalm 72: vers 1 en 4) 

 

Lezing: I Samuël 17:48-54 
 

Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, 
maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak 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. Zo overwon David de Filistijn met een 
slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een 
zwaard bij nodig had. Hij 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. Nu sprongen de Israëlie-
ten en Judeeërs op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hen tot 
aan Gat en de poorten van Ekron. De hele weg van Saäraïm tot aan 
Gat en Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Isra-
elieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filis-
tijnse legerkamp. David nam het hoofd van de Filistijn mee om het 
naar Jeruzalem te brengen; de wapens die hij hem had afgenomen 
legde hij in zijn tent. 

 

We zingen: “Geef, Heer, de koning uwe rechten” 
(Psalm 72: vers 6 en 7) 

 

Overweging 
 

Muziek 
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Over de kleine prins… 
 

We zingen: “Dat is gezegend zijn” (t. S. Stoeckart; m. L. Kramer 

1. sopraan/koor, 2. + gemeente) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden, na elke intentie: “Luister God” 
(oorspr. t. en m. J.L. Bell en G. Maule) 

 

Mededelingen 
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Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staande): “God ga mee” (t. Mirjam Wijers; m. Gert Biesta) 
 

c: Veilig bewaart dit huis de vrede, hier is het goede warm ommuurd. 
Maar hoe brengen wij het buiten, in weer en wind, voorbij dit uur? 

 

a: God gaat mee, God die zich nooit verschanst, 
houdt ons rechtop: zo maken wij een kans. 

 

c: Achter de deur wacht het gewone, dagelijks onbegonnen werk. 
In de doordeweekse maalstroom staan onze dromen minder sterk. 

 

a: God gaat mee, met aandacht die niet slijt, 
vangt onze blik: zo blijven wij erbij. 

 

c: Aarzelend staan wij op de drempel, ieder zoekt nu een eigen pad. 
Als wij maar geen mens verliezen, niet uit het oog, niet uit het hart. 

 

a: God gaat mee, God zondert niemand uit, 
wijst ons elkaar: zo komen wij vooruit. 

 

c: Als wij dan gaan en hardop durven wat hier in stilte is gedroomd, 
hopen wij op nieuwe geestdrift, vuur dat met ons naar buiten stroomt. 

 

a God gaat mee, is vuur, is kracht, is God, 
wakkert ons aan: waar wachten wij nog op? 

 

Zegen, besloten met gezongen “Amen” (Lied 431b) 
 
 
 
 
 
 

Welkom in de kerkzaal bij koffie/thee/limonade! 


