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   David speelt op de harp 
   (Rembrandt van Rijn)  
 

Welkom en mededelingen 

Zingen: Intochtslied 978: 1, 3 en 4  

1) Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d' onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3) Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4) Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
Bemoediging en Groet 

 



Gebed 
 
Zingen: Gebedslied 833  
 
 “Take, o take me as I am” 
 “Neem mij aan zoals ik ben” 
 “Nim my, nim my sa ’t k bin” 
 

Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Nim my, nim my sa't ik bin; 
wiis my hoe't ik wêze sil; 
set jo segel op myn hert en libj' yn my. 

 
Gesprekje met de kinderen over muziek 
 
 

 

Liet: “David dounset” (tekst Fedde Schurer, melodie Louise Godin; 

refrein allen; gitaarbegeleiding) 

1) Kom mei, seit David, allegear, 
dan helje wy Gods arke wer. 
De Hear is net mear lilk op ús, 
Hy komt yn Israel wer thús. 
No daget der in nije tiid. 
Wy sjonge lûd en dûnsje bliid 
om ús loksillich lot 
 
Refrein: by de harp en de siter en de rinkelbom. 
De Hear komt by syn folk werom. 
Hosanna, grut is God. 

 
2) Dêr streamt de optocht oer de wei 
en al wat fuotten hat giet mei. 
De herten binn’ fan blydskip fol 
om’t God wer by har wenje wol. 
No binne leed en soarch foarby, 
no wurdt de wrâld wer jong en nij. 
Wy sjong' út fleurich moed 

 
Refrein:  by de harp en de siter en de rinkelbom. 
De Hear komt by syn folk werom. 
Hosanna, God is goed. 



3) De kening, dy’t yn d' optocht giet, 
dy sjongt syn alderheechste liet. 
Hy nimt syn buorfrou by de hân, 
hjir is gjin rang mear en gjin stân, 
want heech en leech en earm en ryk 
binn' allegear by God allyk. 
Hja sjonge lûd en klear 
 
Refrein: by de harp en de siter en de rinkelbom 
fan halleluja, sjong Gods rom. 
Hosanna, sjong de Hear. 

 
De kinderen mogen naar de Kindernevendienst  
Lezing: 1 Samuël 16: 14 – 23  
 
Liet: "David spilet" (tekst Fedde Schurer, melodie Louise 
Godin; gitaarbegeleiding) 
 

1) As myn brein en sinnen dwylje 
as myn geast fertsjustre is 
lit dan David foar my spylje 
fan it ljocht dat ivich is 
David, nim dyn harpe yn hannen 
dat de sinne hjir wer skynt 
bring myn siel wer nei de lannen 
dêr 't hja rêst en frede fynt. 

2) Hwat is my myn macht en eare 
hwat myn septer, wat myn kroan 
hwerom moast ik mear begeare 
as myn plak fan boeresoan 
As dyn snaren my omsjonge 
fâlt myn rom en rykdom wei 
en ik reizgje wer as jonge 
heite ezelinnen nei. 

 
3) As de kweade en wylde geasten 
oermacht nimme yn ús hert 
klinke dan om ús te treasten 
't lûd fan Davids harpgebet 
Yn dy leed en jubeltoanen 
fynt de siel har frij en thús 
God, ferlos ús fan demoanen 
David, spylje wer foar ús. 

 
Lezing Nieuwe Testament: Mattheüs 11: 16 – 19  
 
  



Zingen: Psalm 150 
 

1) Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2) Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Oertinking (overdenking) 
 
 
 
 
 

Zingen: Lied 903: 1 en 6 (“Zou ik niet van harte zingen”) 
 

1) Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
  
6) Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 

 
Gebeden 
 



Zingen: Slotlied 416: 1, 2 en 3 (tweetalig) 

 

 
 
 
2) Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
3) Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen 
Gezongen Amen 
 
 
 

 


