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Heel hartelijk welkom in deze dienst.
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Ouderling van dienst: Maaike Heil
Organist: Rogier Postma
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren
Orgelspel
Opwekking 771
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kind’ren zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!
Refrein 1:
Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen and’re reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel:
dat bent U!
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kind’ren zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!

Welkom en mededelingen
Hemelhoog 420
1
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
3
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

2
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
4
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan,
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Openingsgebed
Afscheid Kindernevendienst Bram
Youtubelied: Engelen
Inleiding Avonturen met God
Filmpje Danique Piet
Johan de Heer 916 : 1, 3, 5 en 6
1
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs".

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw
ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

3
Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het Woord verstaan.

5
Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijpt hun hand.

6
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs".
Hij is groot en geweldig
Na na na na na na
God heeft ons zijn woord gegeven
het begint bij Genesis
en tot en met Openbaring
zie je wie en wat Hij is
't Is niet altijd even simpel
soms begrijp je 't niet meteen
maar zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen

Na na na na na na
God heeft ons zijn trouw bewezen
dwars door de geschiedenis
en we mogen gaan ontdekken
hoe fantastisch goed Hij is
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
en Hij laat ons nooit alleen
Ja, zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
Gebed
Lezing Jozua 3 en 4

Refrein
Hij is groot en geweldig
goed voor iedereen
geeft ons elke dag zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
en wij willen Hem kennen
elke dag steeds meer
en wij zullen Hem prijzen
want Hij is de hoogste Heer

Opwekking 211
Refrein:
Onder, boven,
voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven,
voor en achter,
God is om mij heen.
1
Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want…
Verkondiging
Opwekking 708
1
Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw woord houdt eeuwig stand.
2
Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
dat zult U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.

2
Al ga ik naar mijn oma
met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein
met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder
naar de brievenbus;
God is altijd bij mij,
dus…

Refrein 1:
De hemel juicht, de kerk getuigt:
‘Groot is uw trouw, o Heer!’
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
‘Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’

brug:
Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds
dezelfde,
die was, die is en die komt.

Filmpje Ruben Spaargaren
Opwekking 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.
Refrein:
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.
(Refrein)
Gedenkstenen
Zegen

Lied Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God)
1
3
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen
in zijn liefde je bewaren,
met zijn raad en troost en zegen.
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2
4
Ga met God en Hij zal met je zijn:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
over jou zijn vleugels spreiden.
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Orgelspel

