
Eredienst op zondag 24 oktober 2021 om 10.30 uur in de Oude Kerk te Scheveningen; 
voorganger: ds. Barend H. Weegink,  
ouderling van dienst: Wim Buis,  
organist: Heleen van der Weel. 
 
Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst 
 
We zingen als introïtus: Psalm 87 (Oude Berijming) 
 
1 Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 
heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd. 
De Heer die Zich in Sions heil verblijdt, 
bemint het meer dan alle Jakobs steden. 
 
2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen,  
o schone stad van Isrels Opperheer! 
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer 
bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 
 
Stil gebed, ‘Onze hulp’ en christelijke groet 
Openingswoord: 1 Kronieken 16: 11 ‘Zie uit naar de Here en Zijn macht, zoek voortdurend Zijn 
nabijheid’. 
 
We zingen: Psalm 87 (Oude Berijming) 
 
3 De Filistijn, de Tyriër, de Moren 
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
haast zeggen: Deez' en die is daar geboren. 
 
4 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 
 
We luisteren naar Gods gebod (uit Deuteronomium 6 en Romeinen 13 NBV21): 
 
-Luister, Israël: de Here, onze God, de Here is de enige! Heb de Here, uw God, lief met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds 
in gedachten. 
-Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 
Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een 
ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf.’ Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de 
liefde. U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want 
de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag 
nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden 
met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons 
onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 
Omkleed u met de Here Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar 
begeerten. 
 
 
 
 



We zingen: Gezang 206 (Ned. Herv. Bundel 1938) 
 
2 Leer mij stil op paden wand'len,  
waar Uw oog alleen mij ziet,  
stil verdragen, zwijgend hand'len,  
al ziet mij de wereld niet.  
Jezus, Gij kunt door Uw lering,  
harten vormen tot bekering:  
bron van ootmoed, leer Gij mij  
stil, ootmoedig zijn als Gij. 
 
We bidden om schuldvergeving en om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Genadeverkondiging en lofprijzing: 

Loof de Here, roep luid Zijn naam, maak Zijn daden bekend onder de volken, zing en speel 
voor Hem, spreek vol lof over Zijn wonderen, beroem u op Zijn heilige naam. Wees blij van 
hart, u die de Here zoekt. Halleluja. 

 
We zingen: Gezang 93 (Ned. Herv. Bundel 1938) 
 
4 Halleluja, lof, aanbidding  
brengen eng'len U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt Uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer!  
 
Eerste Schriftlezing (NBV21) (OT) 2 Samuël 24: 1-18 
 
1 Opnieuw ontstak de Here in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de 
woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’  
2 De koning zei tegen Joab, de opperbevelhebber van zijn leger: ‘Ga alle stammen van Israël af, 
van Dan tot Berseba, en schrijf de weerbare mannen in, zodat ik weet hoe groot mijn leger i 
3 Joab antwoordde: ‘Moge de Here, uw God, uw leger tijdens uw leven nog honderdmaal zo sterk 
maken als nu, mijn heer en koning, maar waarom wilt u dit eigenlijk?’  
4 Maar het woord van de koning was wet, dus trokken Joab en de bevelhebbers van het leger 
eropuit om een volkstelling te houden onder het volk van Israël.  
5 Ze staken de Jordaan over en begonnen bij Aroër, bij een Gaditische stad in het dal. Van daar 
gingen ze naar Jazer, 6naar Gilead en in de richting van het gebied van de Hethieten bij Kades. 
Vanuit Dan-Jaän bogen ze af naar Sidon.  
7 Vervolgens deden ze de vestingstad Tyrus aan en alle steden van de Chiwwieten en 
Kanaänieten, en ten slotte trokken ze naar de Negev in Juda, tot aan Berseba.  
8 Zo gingen ze het hele land rond, en na negen maanden en twintig dagen kwamen ze weer terug 
in Jeruzalem.  
9 Joab meldde de uitkomst van de volkstelling aan de koning: Israël telde achthonderdduizend 
weerbare mannen die de wapens konden hanteren en Juda vijfhonderdduizend. 
10 Toen het tot David doordrong wat hij had gedaan, sloeg de schrik hem om het hart. Hij zei 
tegen de Here: ‘Ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Ach Here, vergeef uw dienaar zijn zonde; 
ik ben een dwaas geweest.’ 
11-12 De Here richtte zich tot de profeet Gad, de ziener van David: ‘Ga naar David en zeg hem: 
“Dit zegt de Here: Drie straffen leg Ik je voor. Kies er een uit; die zal Ik je opleggen.”’ Toen David 
de volgende morgen opstond, 
13 kwam Gad hem vragen: ‘Wat hebt u liever: zeven jaar hongersnood in uw rijk, drie maanden op 
de vlucht voor een belager die u in het nauw drijft, of drie dagen de pest in uw land? Denk goed na 
en zeg me dan wat voor antwoord ik moet geven aan degene die mij gezonden heeft.’ 



14 David antwoordde: ‘Ik ben in het nauw gedreven! Liever vallen wij in handen van de Here, want 
groot is Zijn mededogen, dan dat ik in mensenhanden val.’ 
15 Diezelfde morgen nog liet de Here in Israël de pest uitbreken, die duurde tot de vastgestelde 
tijd. Van Dan tot Berseba vonden zeventigduizend mensen de dood. 
16 Maar toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om ook daar dood en verderf te zaaien, 
begon de Here het onheil dat was aangericht te betreuren. ‘Genoeg!’ zei Hij tegen de engel. ‘Laat 
je hand zakken!’ De engel van de Here stond bij het bergterras waar de Jebusiet Arauna zijn 
graan dorste.  
17 Toen David de engel die dood en verderf onder het volk zaaide zag staan, zei hij tegen de 
Here: ‘Ik ben het die gezondigd heeft; ik ben het die een zonde heeft begaan. Maar deze arme 
schapen, wat hebben zij misdaan? Hef Uw hand toch op tegen mij en mijn familie!’ 
18 Diezelfde dag kwam Gad bij David en zei tegen hem: ‘Ga naar de dorsvloer van de Jebusiet 
Arauna en richt daar voor de Here een altaar op.’ 
 
We luisteren naar: Lied 429 (Opwekking)  
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij Zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in Zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar Zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij Zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in Zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Tweede Schriftlezing (HSV-2010) (NT) Johannes 17: 12-19 
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, 
heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de 
Schrift vervuld wordt. 
13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in       
zichzelf hebben. 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld 
zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 
15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 
17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 
19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 



 
Kindermoment 
waarbij we luisteren naar: ‘Jezus houdt van alle kleine kinderen/ alle oude mensen’, 
 Lied 91 (Opwekking)  
 
zingen we: Gezang 206 (NHB1938) 
 
1 Mij naar alles stil te voegen,  
hoe veracht en bitter 't schijn,  
zonder woorden, met genoegen  
aller knechten knecht te zijn,  
nooit te pralen met mijn gaven,  
nooit om mensenroem te slaven:  
Heer, ik zoek bij U alleen  
deze wijsheid met gebeên. 
 
Verkondiging naar aanleiding van 2 Sam. 24: 10 ‘Toen het tot David doordrong wat hij had 
gedaan, sloeg de schrik hem om het hart. Hij zei tegen de Here: ‘Ik heb ernstig gezondigd met 
mijn daad. Ach Here, vergeef uw dienaar zijn zonde; ik ben een dwaas geweest.’ Thema: Een 
levensles.  
 
We zingen: Psalm 131 (Oude Berijming) 
 
1 Mijn hart verheft zich niet, o Heer, 
mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, 
ik wandel niet in 't geen te groot, 
te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet 
en mij verloochend naar Uw wet, 
gelijk het pas gespeende kind 
zich stil bij zijne moeder vindt? 
 
3 Mijn ziel, die naar de vrede haakt 
en 't morrend ongenoegen wraakt, 
is in mij als een kind gespeend 
en heeft zich met Uw wil vereend. 
 
4 Dat Isrel op de Heer vertrouw', 
zijn hoop op Gods ontferming bouw', 
en stil berust' in Zijn beleid 
van nu tot in all' eeuwigheid. 
 
Pastorale mededelingen, dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 
We zingen tot slot: Lied 256 (Bundel Johan de Heer) 
 
1 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit, 
als u tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
tel uw zegeningen tel ze één voor één 
en u zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
 
 
 
 



Refrein: 
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. 
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze één voor één. 
En u ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer, 
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên. Refrein… 
 
3 Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe, 
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. Refrein… 
 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Mededelingen, collecten, koffieontmoeting 
 
Goed dat u met de gemeente meeleeft via deze dienst. Voor allen: een goede zondag gewenst. 
 


