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• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen 

• Zingen Gezang 258: 1 (staande) 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Zingen Gezang 258: 2, 3, 4 

• Gods richtlijnen voor ons leven 

• Zingen Psalm 32: 4  

• Zingen ‘Wij gaan niet zonder U’ 
 

U bent onze God. 
Wij passen in uw plan. 
U kent ons naam voor naam 
en wij zijn uw volk; 
wij willen zonder U 
geen stap meer verder gaan. 
 
Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet weg, 
dan blijven wij hier. 
Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. 
Wij gaan niet zonder U. 
Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet; wij blijven hier. 

 

U hebt ons bevrijd. 
Wij zijn voor U bestemd, 
al dwalen wij soms af. 
Zeg ons wat U wilt, 
vertel ons wat U denkt; 
dan kennen wij uw hart. 
 
Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet weg, 
dan blijven wij hier. 
Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. 
Wij gaan niet zonder U. 
Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet; wij blijven hier. 

 

Wees niet bang, 
    Als U niet met ons 
ik ga met jullie mee. 
    meegaat Heer, 
Wees gerust, 
    dan gaan wij niet; 
ik ben om jullie heen. 
    wij blijven hier. 

• Zingen kinderlied 
 

Heer, U kent mij als geen ander 

U weet of ik zit of sta 
en U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga 
dat U mij zo heel goed kent Heer 
daar snap ik dus echt niks van 
t’ Is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan 
 
want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen (2x) 

 

Ook al zou ik naar het westen 

of het verre oosten gaan 
overal zult U mij leiden 
U zult altijd naast mij staan 
en U maakte heel mijn lichaam 
telde ook nog al mijn haar 
nee, dit kan ik ook niet vatten 
het is mij te wonderbaar 
 
want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen (2x) 

• Bidden 

• Lezing uit de Bijbel: 1 Samuel 8: 1-22 

• Zingen Psalm 72: 5, 6 

• Preek met als thema: ‘Ambitie en controleverlies’ 

• Zingen Psalm 139: 14 

• Bidden, stil gebed en Onze Vader; 

“Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid. Amen.” 

• Collecten 

• Zingen Gezang 305: 1, 2 (staande)  

• Zegen (gezongen Amen) 

• Orgelspel 

 


