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Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

 

Psalm 103: 1, 3 

 

 

Stil gebed – Bemoediging – Groet 

 

 

Inleidend woord 

 

 

Lofprijzing:  

 

 Lied 875  

 

 Lied 150a: 1, 4 

 

 Lied 883  

 

 

 

Lied 680: 1, 2, 3 als gebed bij de opening van het Woord 

 

 

Schriftlezingen door Ria Boschman 

 

2 Sam. 24: 1-4 en 8-17 

Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de 

woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’ 2De 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 is.’ 3Joab antwoordde: 

‘Moge de HEER, uw God, uw leger tijdens uw leven nog honderdmaal zo sterk maken als nu, 

mijn heer en koning, maar waarom wilt u dit eigenlijk?’ 4Maar 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.  8Zo gingen ze het hele land rond, en na negen maanden en twintig 

dagen kwamen ze weer terug in Jeruzalem. 9Joab meldde de uitkomst van de volkstelling aan 

de koning: Israël telde achthonderdduizend weerbare mannen die de wapens konden hanteren 

en Juda vijfhonderdduizend. 

10Toen het tot David doordrong wat hij had gedaan, sloeg de schrik hem om het hart. Hij zei 

tegen de HEER: ‘Ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Ach HEER, vergeef uw dienaar 

zijn zonde; ik ben een dwaas geweest.’ 11-12De HEER richtte zich tot de profeet Gad, de 

ziener van David: ‘Ga naar David en zeg hem: “Dit zegt de HEER: Drie straffen leg Ik je 

voor. Kies er een uit; die zal Ik je opleggen.”’ Toen David de volgende morgen 

opstond, 13kwam 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.’ 14David antwoordde: ‘Ik ben in het nauw gedreven! Liever vallen wij in 

handen van de HEER, want groot is zijn mededogen, dan dat ik in mensenhanden val.’ 

15Diezelfde morgen nog liet de HEER in Israël de pest uitbreken, die duurde tot de 

vastgestelde tijd. Van Dan tot Berseba vonden zeventigduizend mensen de dood. 16Maar toen 

de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om ook daar dood en verderf te zaaien, begon 

de HEER het onheil dat was aangericht te betreuren. ‘Genoeg!’ zei Hij tegen de engel. ‘Laat 

je hand zakken!’ De engel van de HEER stond bij het bergterras waar de Jebusiet Arauna zijn 

graan dorste. 17Toen David de engel die dood en verderf onder het volk zaaide zag staan, zei 

hij tegen de HEER: ‘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!’  

 

 

We luisteren naar lied 130a: 2  

 

 

Joh. 10: 11-15 

Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. 12 

Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de 

schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de 

kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen 

hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen 

Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.  

 

 

Lied 680: 4 

 

 

Verkondiging  

 

 

Lied 23C: 1, 3, 5 

 

 

Eventuele afkondigingen (eventueel gevolgd door het zingen van lied 91A: 1) 

 

 

Gebeden 

 

 

Aandacht voor de collecte 

 

 

Lied 418: 1, 2   

 

 

Zegen met gezongen ‘Amen’  


