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Lied vooraf 207 De trouw  en goedheid van de Heer

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 146a:1,4 Laat ons nu vrolijk zingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Drempel- en kyriëgebed

Lied 972:2,5 Ons leven zal geborgen zijn

Onderricht

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied 935 Je hoeft niet bang te zijn

>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing 1 Samuel 21:2-10

Lied 31:1,2,3 Op U vertrouw ik, Heer der Heren

Preek

Lied 225 Zingen wij van harte zeer

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied 418 God, schenk ons de kracht

Zegen



1 Samuel 21:2-10

David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust 
tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ ‘Orders van de 
koning,’ antwoordde David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht waarvan 
niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. Maar nu 
ter zake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.’ 
‘Gewoon brood heb ik niet,’ antwoordde de priester. ‘Ik kan u wel gewijd brood geven, 
maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.’ ‘Wij hebben 
zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te 
onthouden,’ antwoordde David. ‘Altijd als ik er met mijn mannen op uit trek zijn wij en alles 
wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus 
vandaag zijn we zeker gewijd.’ Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had 
geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt 
ververst.

Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doëg uit 
Edom, de opzichter van Sauls herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting 
aan de HEER.

‘Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard?’ vroeg David aan Achimelech. 
‘Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen, zo veel haast 
was er bij de opdracht van de koning.’ ‘Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliat, die u 
in de Terebintenvallei verslagen hebt,’ antwoordde de priester. ‘Daar hangt het, achter het 
priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u wilt kunt u het meenemen. Een ander wapen
is hier niet.’ ‘Zoals dit is er geen tweede,’ zei David. ‘Geef het mij.’


