
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIE | 26 februari 2023 | FAITH Kapelle 
 

Spreker: Peter Bondt 
Muzikale begeleiding: 

Gospelkoor Glorify o.l.v. Elsa Bezuijen 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkomstcommissie: Sophia Paauwe, Francis Paauwe 

Ouderling van dienst: Wilma Eversdijk 

Voorganger: Wilco Blaak 

Welkom & Mededelingen: Sophia Paauwe, Mika Riedijk  

Bijbellezing: Madelief Paauwe   

Spreker: Peter Bondt 

Gebed: Richard Paauwe 

Muziek: Gospelkoor Glorify o.l.v. Elsa Bezuijen 

 

 

Werkgroep Faith Kapelle: Mika Riedijk, Madelief Paauwe, Richard Paauwe, 

Jacqueline Riedijk, Egbert Riedijk, Olga Paauwe, Wilco Blaak 

 



 
 

 Muziek voor de dienst: Joy of the Lord (Rend Collective)  
In de ups en downs van het leven, kijk ik naar U. Want U 
beschermt mij. Ik zal U aanbidden, want Uw vreugde is mijn 
kracht! 
 

 Welkom & Mededelingen 
 

 Zingen (staan): Wij zijn Uw kerk (Adem Project) 
 
Oooh, oooh, oooh, oooh 
 
Wij zijn uw handen en voeten, 
bereid te gaan waar U ons brengt. 
Jezus, wij willen U volgen; 
waar wij leven, daar doen wij Uw werk. 
 
Als één lichaam en U bent het hart; 
met u alleen klopt het. 
 
Refrein: 
Wij zijn Uw kerk, 
een stad op een berg, 
Uw licht in de wereld, 
krachtig en sterk. 
Wij zijn Uw kerk, 
vol van Uw vuur, 
wij delen Uw liefde, 
kwetsbaar en puur. 
 
Oooh, oooh, oooh, oooh 
 
Wij spreken niet altijd met woorden; 
onze daden die laten U zien. 
Door ons heen is Uw liefde te horen, 
als wij steeds meer gaan lijken op U. 
 
Wij leven voor Jezus, U staat centraal; 
om U alleen draait het. 



 
 

 
Refrein 
 
Leer ons om genade te geven, 
zoveel als wij van U hebben gekregen. 
God, U schijnt door onze scheuren. 
Als wij zwak zijn, bent U sterk. 
 
Wij zijn Uw kerk.  
Oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh 
 
Refrein 
Oooh, oooh, oooh, oooh 
 

 Stil worden (staan) 
 

 Votum & groet (staan) 
 

 Zingen: Onze schuilplaats is God (Mozaïek Worship) 
 
Vrouwen: 
Er is hoop die groter dan de dood is. 
Er is leven sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven. 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Mannen: 
Er is vrede, ver voorbij de onrust. 
Er is blijdschap dieper de tranen. 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte. 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten. 
 
Allen: 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven. 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 



 
 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is. 
Er is vreugde groter dan ons lijden. 
Er is antwoord midden in de twijfel. 
Overwinning dwars door al ons strijden. 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven. 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen. 
En alle tranen voor altijd zal drogen. 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Koor: 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 
 
Allen: 
Dus richten wij onze harten naar boven. 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen. 
En alle tranen voor altijd zal drogen. 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 

 Bidden 
 



 
 

 Luisterlied: Bron van ons bestaan (‘Oceans’ Hillsong United / 
tekst: Marcel Zimmer 
Soms lijkt God ver weg. Maar Hij heeft ons gemaakt, Hij kent ons 
en laat ons niet los. Hij is de bron van ons bestaan.  
 

 Kindermoment 
De kinderen (t/m groep 4) mogen naar de KinderKerk, na het 
zingen van het kinderlied. 
 

 Kinderlied: Dapper net als David (Elly & Rikkert) 
 
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. 
Want… 
 
Refrein 
 
Als ik lig in het donker 
en ik zie een schim  
doe ik gauw het licht aan. 
Ik ben klein, maar ik ben slim. 
Want… 
 
Refrein 
 
Wil je overwinnen, 
maar je bent niet sterk? 
Met geloof beginnen 



 
 

is het halve werk! 
Want… 
 
Refrein 
 

 Lezen: 1 Samuël 16 : 1 - 13 (NBV21) 
1] De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om 
Saul, die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je 
hoorn met olie en ga voor Mij naar Isaï in Betlehem, want een 
van zijn zonen heb Ik als koning uitgekozen.’   
2] ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me 
vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een 
jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een 
offer te brengen.   
3] Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten wat 
je doen moet. Wie Ik je aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’   
4] Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem 
aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken 
tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’   
5] ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de 
HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan 
het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen 
voltrok hij persoonlijk de reiniging.   
6] Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij 
zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de 
HEER wil zalven.   
7] Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen 
en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om 
wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER 
kijkt naar het hart.’   
8] Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar 
die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’   
9] Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem 
heeft de HEER niet gekozen.’   
10] Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar 
telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen 
had.   
11] ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde 



 
 

Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ 
Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen 
niet aan de maaltijd voordat hij er is.’   
12] Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig 
haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. 
Hij is het.’   
13] Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van 
zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest 
van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. 
 

 Zingen: Gebed om hulp (Psalm 86 Psalm Project) 
 
Leer mij naar Uw wil te hand’len. 
Laat mij in Uw waarheid wand’len. 
Voeg mijn hele hart te saam,  
tot de vrees van Uwe naam.  
 
Heer, mijn God, ik zal U loven. 
Hef mijn hele hart naar boven. 
Ja, Uw naam en majesteit,  
loof ik tot in eeuwigheid.  
 
U bent groot en zo verheven. 
U doet wond’ren in ons leven. 
U bent God. Ja, U alleen. 
Vol van goedheid om ons heen. 
 
Heer, U hebt mij aangenomen. 
Mij weer in het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Heer, Uw goedheid is zeer groot! 
 
Ja, Uw naam en majesteit, 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 

 Preek 
 
 



 
 

 Zingen: Hou vol (OPW 798) 
 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
Hij laat ons nooit alleen. 
 
 



 
 

 Luisterlied: Do it again (Elevation Worship)  
Het lijkt alsof mijn levenspad een doodlopende weg is. Het is 
soms moeilijk en zwaar. Toch vertrouw ik op U. Ik heb gezien hoe 
machtig U bent. U kunt zelfs bergen verzetten! En daarom 
vertrouw ik erop dat U dat opnieuw zult doen.  
 

 Bidden & danken 
 

 Zingen (staan): You say (Lauren Daigle) 
 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough, 
Ev’ry single lie that tells me I will never measure up. 
 
Am I more than just the sum of ev’ry high and ev’ry low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know. 
Ooh-oh 
 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
And You say I am held when I am falling short. 
And when I don't belong, oh, You say I am Yours, 
and I believe,  
oh, I believe what You say of me. 
I believe.  
 
The only thing that matters now is ev’rything You think of me. 
In You I find my worth, in You I find my identity. 
Ooh-oh 
 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
And You say I am held when I am falling short. 
And when I don't belong, oh, You say I am Yours, 
and I believe,  
oh, I believe what You say of me. 
Oh, I believe. 
 
Taking all I have, and now I'm laying it at Your feet. 



 
 

You’ll have ev’ry failure, God. 
You’ll have ev’ry victory. 
Ooh-oh 
 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
And You say I am held when I am falling short. 
And when I don't belong, oh, You say I am Yours, 
and I believe,  
oh, I believe what You say of me. 
I believe. 
Oh, I believe. 
Yes, I believe what You say of me. 
I believe. 
 

 Zegen 
 

 Zingen: Gods zegen voor jou (Sela) 
 
Gods liefde draagt jou; 
Zijn hand beschermt jou,  
waar je ook bent of zal gaan.  
Ontvang Gods zegen  
over je leven: 
Vrede voor jou in Zijn naam! 
 
Refrein: 
Gods zegen voor jou 
in de naam van Jezus:  
Zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest,  
in de naam van Jezus,  
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede, 
deel in Zijn zegen; 
Leef uit Zijn volheid en kracht.  
Durf te geloven,  



 
 

blijf op Hem hopen: 
Leef je geloof elke dag! 
 
Refrein 2x 
 

 Muziek na de dienst: Trading my sorrows (Darell Evans) 
Ik ruil mijn zorgen,  schaamte, ziekte en pijn om tegen de 
vreugde van de Heer. Het leven is soms zwaar en ingewikkeld, 
maar elke morgen mag ik weer opstaan, door Hem. Ja Heer, ik 
ben blij dat U met mij wilt ruilen.  
 

 Ontmoeting 
Van harte welkom in de koffiehoek achterin de kerk voor 
ontmoeting en iets te drinken. 
 
 

-------------- 
 
Volgende diensten  
Iedere zondagmorgen ben je om 10.00 uur van harte welkom! 
 
Themadienst 
De eerstvolgende themadienst in deze kerk is op zondag 21 mei 
2023. Sprekers zijn Jan Pieter en Lenneke Preesman. 
 
Praten 
Heb je na de dienst behoefte om met iemand te praten? Wij 
staan voor je klaar en luisteren graag naar jouw verhaal.  
 
Tips & reacties 
Heb je ideeën over de inhoud of vorm van de dienst, laat het 
weten. Reacties mogen naar faithkapelle@gmail.com 
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