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Orgelspel voor de dienst 
 
De kerkenraad en de dominee komen binnen 
 
Afkondigingen door de kerkenraad 
 
We zingen themalied onderbouw: Dapper, dapper, dapper 
net als David 
 
Refrein: 
Ik ben dapper dapper dapper, net als David 
En niet bang bang bang om door te gaan, 
Ik ben dapper dapper dapper net als David, 
Samen met mijn God 
Samen met mijn God 
Kan ik elke reus verslaan! 
 
Als ik speel op het schoolplein 
En ik word gepest, 
Loop ik toch niet weg 
Al ben ik kleiner dan de rest 
 
Refrein 
 
Als ik lig in het donker 
En ik zie een schim (of: spin) 
Doe ik gauw het licht aan, 
Ik ben klein, maar ik ben slim 
 
Refrein 
 
  



 

Wil je overwinnen 
Maar je bent niet sterk, 
Met geloof beginnen 
Is het halve werk! 
 
Refrein 
 
Zingen: Jezus is de goede Herder 
 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ‘t donker bent, 
denk dan eens al die schapen 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
 
Jezus is de goede Herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 



 

De dominee krijgt een hand van de ouderling van dienst 
(Hij krijgt daarmee de zegen van de HEERE God mee.) 
Stil gebed 
(In stilte bidden we om Gods zegen over de dienst.) 
 
Votum  
(De dominee spreekt uit dat we niet zonder de hulp van de 
HEERE God kunnen in deze dienst.) 
 
Groet 
(De dominee wenst iedereen met de zegen van de HEERE 
God welkom in de dienst.) 
 
Zingen: Psalm 81: 2 en 12 
 
2. Zingt een psalm, en geeft 

Trommels aan de reien; 
Wat in Isrel leeft, 
Roep' Zijn grootheid uit; 
Harp en zachte luit 
Moet Zijn roem verbreien. 

 
12. "Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

 
Lezen van de 10 Geboden  
door Sebastiaan en Annelie 
 
Ik ben de HEERE, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd, 
waar jullie slaven waren.  



 

1. En omdat Ik jullie God ben, moet je geen andere goden 
bedenken.  
 
2. Je mag van Mij geen beeld maken, en ook niet iets 
anders bedenken en dat aanbidden, daarvoor buigen, 
want Ik ben de HEERE, jullie God. Ik verdraag zoiets niet. Ik 
zal straffen wie daarmee begint en daarmee doorgaat. 
Maar wie Mij dient, wie van Mij houdt en doet wat Ik zeg, 
die zal Ik liefhebben en dat zul je merken!  
 
3. Gebruik Mijn Naam niet zomaar. Zeg niet zomaar “God”, 
vloek niet. Maak Mijn Naam niet te schande door wat je 
zegt of doet. Ik zal straffen wie dat toch doet.  
 
4. Zes dagen werken is genoeg. De zevende dag is een 
dag van rust en feest voor Mij, de HEERE, jullie God. Op de 
zevende dag mag je rusten van je werk, dat heb Ik, de 
HEERE, ook gedaan toen Ik de wereld geschapen heb.  
 
5. Je moet je vader en moeder in ere houden. Dan zal het 
goed met je gaan.  
 
6. Je mag niet doden en niet levensgevaarlijk doen.  
 
7. Je moet elkaar trouw blijven als je trouwt. 
 
8. Je mag niet stelen.  
 
9. Je mag geen kwaad spreken van een ander.  
 
10. Wees tevreden met wat je hebt en wees niet jaloers op 
een ander. 
 
Amen 



 

Zingen: Psalm 75: 1 
 
1. U alleen, U loven wij; 

Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 

 
Opzeggen van de tekst 1 Samuël 16:13 
door Leah, Micha, Lucas, Stijn, Julia en Nina 
 
“En de Geest van de Heere werd vaardig over David vanaf 
die dag en voortaan.” 
 
We bidden om de hulp van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing 2 Samuël 7:1-17 
door Fien en Mirthe 
 
Het erfelijk koningschap aan David toegezegd 
1. En het gebeurde, toen de koning in zijn huis zat, en 

de HEERE hem rust gegeven had van al zijn vijanden 
van rondom, 

2. dat de koning tegen de profeet Nathan zei: Zie toch, 
ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van 
God te midden van tentdoek verblijft. 

3. Nathan zei tegen de koning: Ga uw gang, doe al 
wat in uw hart is, want de HEERE is met u. 

4. Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van 
de HEERE tot Nathan kwam: 

5. Ga en zeg tegen Mijn dienaar, tegen David: Zo zegt 
de HEERE: Zou ú voor Mij een huis bouwen, voor Mij 
om in te wonen? 



 

6. Ik heb immers niet in een huis gewoond, van de dag 
af dat Ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot 
deze dag toe, maar Ik ben in een tent, in een 
tabernakel rondgetrokken. 

7. Heb Ik ooit, overal waar Ik met al de Israëlieten 
rondtrok, een woord gesproken tot een van de 
stammen van Israël, die Ik bevolen had Mijn volk 
Israël te weiden: Waarom bouwt u voor Mij geen huis 
van cederhout? 

8. Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen, tegen 
David: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik 
heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van 
achter het kleinvee, om een leider over Mijn volk te 
zijn, over Israël. 

9. Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw 
vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote 
naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten 
die op aarde zijn. 

10. Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een plaats 
toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn 
eigen gebied woont en niet meer heen en weer 
gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen 
het niet meer verdrukken zoals vroeger, 

11. en sinds de dag waarop Ik richters aangesteld heb 
over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust gegeven van 
al uw vijanden. Ook maakt de HEERE u bekend dat 
de HEERE voor ú een huis zal maken. 

12. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen 
ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw 
lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn 
koningschap bevestigen. 

13. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de 
troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. 



 

14. Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een 
zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik 
hem terechtwijzen met een stok als van mensen en 
met slagen als van mensenkinderen. 

15. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, 
zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor 
uw ogen weggenomen heb. 

16. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor 
eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker 
zijn. 

17. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, 
zo sprak Nathan tot David. 

 
Plaat van het Bijbelverhaal op het bord 
door Esra 
 
Zingen Psalm 116: 1 
 
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
We gaan nu luisteren naar de preek 
 
Zingen Psalm 121: 1 
 
1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 



 

We gaan de HEERE danken en bidden  
 
Zingen Psalm 100: 1 (staande)  
 
1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

Gods zegen 
(De dominee geeft de zegen van de HEERE God mee.)  
 
  



 

Zingen themalied bovenbouw: Wie op de Heer’ 
vertrouwen, zijn als de berg Sion 
 
Wie op de Heer vertrouwen, 
zijn als de berg Sion 
Wie op de Heer vertrouwen, 
zijn als de berg Sion 
 
Die niet wankelt, 
maar voor altoos blijft. 
Rondom Jeruzalem zijn bergen; 
zo is de Heer rondom Zijn volk 
van nu aan tot in eeuwigheid, 
halleluja, halleluja. 
 
Zingen: Van A tot Z 
 
A van Almachtig  
B van Bevrijder  
C is van Christus, Gezalfde van God  
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig  
F van Formeerder, Hij schiep het heelal  
 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus  
K is van Koning  
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont  
 
  



 

Refrein 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
M van Messias  
N is van Ned’rig  
O is van Opstanding 
P van Profeet  
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en  
S is van Schild 
 
Refrein  
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 
Refrein (2x) 
 
De kerkenraad en de dominee verlaten als eerste de kerk 
 
Orgelspel bij het naar buiten lopen 
  



 

 
 
 
 


