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Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
de WelcomeSingers zingen:  Groot is uw trouw, o Heer, 
Lied 885 
 
- Slotlied: Vernieuw Gij mij , o eeuwig licht, NLB Lied 834  
(staande) 
 
- Zegen, waarna we zingen: Vervuld van uw zegen, NLB 
Lied 425   
 
- Orgelspel 
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: Heer, ik 
prijs uw naam (Lied 889) 
 
- Woord van welkom 
 
- Intochtslied: Psalm  136: 1, 2, 3, 4 (staande)   
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten)  
 
- Inleiding op het thema; Een genadig verhaal 
 
- Ik zing u van een herderszoon ( Uit: Zingende 
gezegend 11; tekst: André F. Troost; melodie: Daan v.d. 
Leeden) 
WelcomeSingers: couplet 1, 2, 5, 7; allen: couplet 3, 4, 6, 
8, 9 
 
1. Ik zing u van een herderszoon die ging door diepe 
dalen: 
ik zal van David en zijn troon en van zijn Zoon verhalen. 
 
Refrein: 
Ik zeg u: al was David klein, geen groter koning heerste 
–  
want God zei: Deze zal het zijn, de laatste wordt de 
eerste! 
 
2. Hij komt als herder uit het veld, als laatste zoon naar 
voren;  
gezocht, gezalfd en aangesteld, als koning uitverkoren.  
Refrein 
 
3. Hij wordt gevraagd in het paleis de snaren zacht te 
strelen; 
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geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij:  
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:  
uw genade is mij genoeg.   Refrein: 
 
Niets houdt mij tegen  
mij over te geven, aan U:  
Jezus alleen.  
U leidt mij door diepten;  
met krachtige liefde  
draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard,  
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard:  
U bent alles waar ik voor leef!  Refrein 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
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dat ik genade vond. 
 
- De Bijbel open: Psalm 51 

- Create in me NLB, Lied 51b 

- Verkondiging: Een genadig verhaal 
 
- Zingen: Psalm 51: 4, 5 
 
- WelcomeSingers: Jezus’ liefde voor mij 
   (allen: refrein) 
 
Dank U mijn Vader  
voor al uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt,  
mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard,  
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Refrein: 
Al wat ik ben, dank ik aan Hem:  
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na;  
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
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de zieke Saul raakt van de wijs en David, die kan spelen!  
Refrein 
 
4. Hij doodt de grote Filistijn die niemand durf te doden, 
want Goliath is reuzeklein voor God – de God der goden.  
Refrein 
 
5. Dan vlucht hij, vogelvrij verklaard, spelonken worden 
woning; 
daar treft hij Saul – maar David spaart zijn vijand: wettig 
koning.  Refrein 
 
6. Hij haalt de ark en danst en zingt: de Heer komt bij 
ons wonen! 
Van vreugde huppelt hij en springt, al zal zijn vrouw hem 
honen. Refrein 
 
7. En Mefiboseth, slecht ter been, mag aan zijn tafel 
eten; 
diens vader Jonathan ging heen – wie zou een vriend 
vergeten?  Refrein 
 
8. De koning steelt een schone vrouw –hoe kan een dief 
regeren? 
Alleen als hij in diep berouw tot God zich wil bekeren.  
Refrein 
 
9. Ik zing tot slot op hoger toon: dit koningschap reikt 
verder –  
de allergrootste Davidszoon is onze goede herder!  
Refrein 
 
- Gebed 
 
- Zingen: Genade en vrede (Opwekking 394) 



4 

 

WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader, als u tot Hem 
nadert, dan nadert Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader, als u tot Hem 
nadert, dan nadert Hij u. 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader, als u zich 
vernedert, reachtvaardigt Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader, als u zich 
vernedert, reachtvaardigt Hij u. 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader, als u zich ontledigt, 
verzadigt Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader, als u zich ontledigt, 
verzadigt Hij u. 
 
- Signaal: De 151ste psalm. Eigen geschrift Davids 

Ik was een jongeling, nog teder en gering, 
bij broed'ren laag geacht. Men had mij in het veld 
tot herder aangesteld; daar hield ik steeds de wacht 
en weidde 't wollig vee. Toen maakt' ik, wel te vreê, 
een harp met eigen handen. Ik greep het snarentuig, 
'k zong psalmen; van ’t gejuich weergalmden onze 
landen.  
 
Wat blijdschap, wat een eer, dat zelfs de Hemelheer 
wou luist'ren naar ’t geklank van mijne harp en stem! 
Mijn lied behaagde Hem, en 'k zei zijn goedheid dank. 
Hij had mij 't rijk besteld, men riep mij uit het veld 
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van achter 's vaders schapen; ik kwam en stond 
bedeesd, 
verlegen en bevreesd; God werd mijn schild en wapen.  
 
Der broed'ren schoon gelaat, noch kracht kwam hun te 
baat, 
geen moed, geen krijgsbeleid. Gods knecht ging hen 
voorbij, 
maar groett' en zalfde mij. Toen rees mijn dapperheid, 
toen voeld' ik eenen gloed van heil'gen heldenmoed. 
Ik ging den reus bevechten, ik velde hem ter aard'; 
'k versloeg hem met zijn zwaard, tot eer van 's Heeren 
knechten.  
 
- Zingen: Genade, zo oneindig groot (Amazing grace) 
(Opwekking 428 
 
Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die ’t niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan ‘k zien. 
 
Genade, die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  


