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…en zij bracht hem in het huis des HEEREN te Silo… 1 Samuël 1:24 

 

  



1. Zingen Psalm 100: 1 (alleen de kinderen) en 2 (allen) 

1 Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

2 De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 

2. Opening met gebed 

 

3. Zingen door de kinderen: Psalm 81: 12  

"Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 

Op mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 

Mild en overvloedig." 

 

4. Schriftlezing: 2 Timotheüs 3: 10-17 

10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, 

lijdzaamheid. 

11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Ikonium en in Lystre; 

hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. 

12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 

13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. 

14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien 

gij het geleerd hebt; 

15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, 

door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot 

onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

 

5. Bijbelvertelling 

 

6. Zingen Psalm 119:17 

Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 

Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 

Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 

Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 

Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 

Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 

 

7. Afscheid van de kinderen  

 

 

 

 



8. Declamatie 

Heere, wees hun gids op heel hun levenspad, 

wees Gij hun gids. 

Wijs hen de weg naar Sions gouden stad, 

wees Gij hun gids. 

Blijf dicht bij hen, ga stap voor stap hen voor, 

dan zijn ze gerust en veilig volgen ze Uw spoor. 

 

9. Toezingen Psalm 119:5 

Waarmede zal de jongeling zijn pad, 

Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren? 

Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad. 

U zoekt hun hart, hun oog blijft op U staren; 

Laat hen van 't spoor, in Uw geboôn vervat, 

Niet dwalen, HEER, laat hen niet hulp'loos varen. 

 
10. Dankgebed 

 

11. Zingen Psalm 25: 2 (alleen de kinderen) en 4 (allen) 

2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten 

 

4 's HEEREN goedheid kent geen palen; 

God is recht, dus zal Hij door 

Onderwijzing hen, die dwalen, 

Brengen in het rechte spoor. 

Hij zal leiden 't zacht gemoed 

In het effen recht des HEEREN. 

Wie Hem need'rig valt te voet, 

Zal van Hem zijn wegen leren. 

12. Zingen 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw woord is een lamp, 

Uw woord is een licht. 

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

  



 


