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*Zingen: Wees stil 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

 

Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 

*Zingen: Hoe groot zijt Gij 
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, 
de wereld zie die U hebt voort gebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 



 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
 
Ik prijs Uw grote naam, mijn Redder en mijn Heer, 
met heel mijn wezen geef ik U de hoogste eer. 
U bent zo liefdevol, zo machtig en zo goed, 
U bent de reden dat ik zing. 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Hoe groot zijt Gij. 
Hoe groot zijt Gij. 
Hoe groot zijt Gij. 

 
*Welkom en mededelingen 
 
*Zingen: Psalm 33:8     (LvdK) 
 
8    Wij wachten stil op Gods ontferming, 
 ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
 Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
 zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
 Laat te allen tijde 
 uwe liefd' ons leiden, 
 uw barmhartigheid. 
 God, op wien wij wachten, 
 geef ons moed en krachten 
 nu en voor altijd. 
 
*We worden stil voor onze God 
 
*Votum en groet 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 107: 1 en 4    (LvdK ) 
 

1.Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

 

4. Laat ons nu voor den Heere 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 

 
*Lezen van de geboden 
 
Zingen: Jezus vol liefde 
 

Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
 
Kom met uw kracht, o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
 
Maak ons een volk Heer, 
heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 

 
 

*Gebed 



 

 
*Kinderlied: God kent jou 
 

God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 

en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 

 
*Schriftlezing: I Samuel 18 :1 -16 
 
1 Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was,  

dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte.  
Jonathan had hem lief als zichzelf. 

2 Saul nam hem diezelfde dag mee  
en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. 

3 Jonathan sloot een verbond met David,  
omdat hij hem liefhad als zichzelf. 

4 Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; 
ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. 

5 David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde;  
hij gedroeg zich verstandig,  
en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen.  
Hij was goed in de ogen van heel het volk,  
en ook in de ogen van de dienaren van Saul. 
 
 
 



 

6 Toen David en zijn mannen terugkwamen  
na het verslaan van de Filistijnen,  
gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël  
met gezang en reidans koning Saul tegemoet trokken;  
met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. 

7 Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: 
Saul heeft zijn duizenden verslagen, 
maar David zijn tienduizenden! 

8 Toen ontstak Saul in woede;  
die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen.  
Hij zei: Ze hebben er aan David tienduizend gegeven,  
maar mij hebben ze er maar duizend gegeven;  
het koningschap zal zeker nog eens voor hém zijn! 

9 Vanaf die dag hield Saul David in het oog. 
10 De volgende dag gebeurde het  

dat een boze geest van God vaardig werd over Saul,  
en hij raakte binnenshuis in geestvervoering.  
David tokkelde op de harp zoals elke dag.  
Nu had Saul een speer in zijn hand, 

11 en Saul wierp de speer en zei:  
Ik zal David aan de wand spietsen,  
maar David ontweek hem tot tweemaal toe. 

12 Saul was bevreesd voor David,  
want de HEERE was met hem,  
en Hij was van Saul geweken. 

13 Daarom deed Saul David van zich weggaan,  
en stelde hij hem aan tot bevelhebber over duizend,  
zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. 

14 David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen,  
en de HEERE was met hem. 

15 Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg,  
was hij bevreesd voor hem. 

16 Maar heel Israël en Juda hielden van David,  
want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. 
 

 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 139: 1 en 14 
 

1. Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 

 

14.Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

 

*Verkondiging 
 

*Zingen: Gezang 285: 3 en 4 ( LvdK ) 
 

3    Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 Gij die de vrede zijt, 
 die voor ons hebt geleden, 
 gestreden onze strijd, 
 opdat wij zouden leven 
 bevrijd van angst en pijn, 
 de mensen blijdschap geven 

 en vredestichters zijn. 
 

4    Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 bekeer ons felle hart. 
 Deel ons uw liefde mede, 
 die onze boosheid tart, 
 die onze mond leert spreken 
 en onze handen leidt. 
 Maak ons een levend teken: 
 uw vrede wint de strijd! 
 
*Dankgebed 



 

*Inzameling gaven  
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*Hineni zingt: U geeft rust 
 

U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 

De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.                                  
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.                    
U geeft rust in mijn ziel.   



 

*De kinderen keren terug van de kinderdienst 
 
*Staande zingen: Psalm 89: 1 en 7 
 

1.'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
*Zegen 


