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Voorganger: br. B. Koerts 
  



Zingen: Welkom, welkom, welkom allemaal! 
Welkom, welkom 
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent 
 
 
 
 

Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 
Sorry maar helaas 
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ... 
 
Welkom, welkom! 

 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
Woord van God 
 
Zingen: Opwekking 769: Bouw uw Koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer 
zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 

Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 

 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 

Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
(Refrein 2x) 

Filmpje Vaderdag 
 
Gebed 
 
Bijbellezing door Jonas: Handelingen 12:7-18 (basisbijbel.nl) 



Zingen: Een parel in Gods Hand 
Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat je van waarde bent 
Weet je dat je een parel bent 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 
 
Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg 
 
Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat je van waarde bent 
Weet je dat je een parel bent 
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks 
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn 
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houdt van mij, God houdt van mij 
 
Ik weet dat de Vader mij kent 
Ik weet dat ik van waarde ben 
Ik weet dat ik een parel ben 
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand 
 
Kinderpreek:  Rhodé vertelt het goede nieuws! 
 
Zingen: Opwekking 807 God van licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 



Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
(Refrein) 
 
Bridge: 
U schijnt feller           ) 
dan de sterren.          ) 4x 
Heer, U leidt ons door de storm.    ) 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
(Refrein) 
 
Afscheid kinderen zondagsschool 
 
Dankgebed 
 
Zingen: De Heere zegt jou 
De Heere zegent jouw en Hij beschermt jou. 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.  
Hij zal Zijn vrede aan je geven.  
 
De Heere zegent jouw en Hij beschermt jou. 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.  
Hij zal Zijn vrede aan je geven.  
 
De Heere zegent u en Hij beschermt u.  
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.  
Hij zal Zijn vrede aan u geven. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


