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Welkom + mededelingen 
 
Zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor deze nieuwe morgen,  
Dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U 
komen mag. 
 

Dank U voor alle bloemengeuren,  
Dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle heldere kleuren, 
Dank U voor muziek. 

Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, 
Dank U dat ik dit zeggen mag, 

Dank U, o God, ik wil U danken, 
Dat ik danken kan.  

 
Zingen: Dank U wel, voor de sterren en de maan 
Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank U wel voor de vissen in de plas 
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Stil gebed, Votum (onze hulp) en groet 
 
Zingen De Tien Geboden 
Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
 
Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
 
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 



 
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
 
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 
 
Zingen: Opwekking voor Kids 153 
Here, maak mij Uw wegen bekend 
En toon mij de weg die goed is voor mij. 
Want U bent mijn God, de enige God,  
Ja U bent mijn God, de enige God. 
Laat mij zien wat U wilt, 
Door Uw Woord. Door Uw Geest. 
Dank U Heer. 
 
Gebed voor deze dienst 
 
Schriftlezing Richteren 16: 1 tot en met 22 
door Carmen Drent en Feline Poortinga 
 



Zingen  
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen. 2x 
 
De bergen schiep Hij,  
rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook. 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen.  
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij, 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen. 
 
Heb jij soms verdriet? ’t is God die het ziet, 
Hij legt zijn handen op jou. 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat God niet kan doen. 
 
Verkondiging: Sterk én zwak 
 
Zingen Opwekking voor Kids 170  
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
machtiger dan een koning 
of een president 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 
 
U bent de God van hemel en aarde 
de God van het heelal 
de God die alles weet en ziet 
ja, U bent overal 
U bent mijn Vader in de hemel 
ver weg en toch dichtbij 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij 
(refrein) 

U bent de God van trouw en van liefde 
de God die eeuwig leeft 
de God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft 
dit goede nieuws wil ik vertellen 
ver weg en ook dichtbij 
en ook al valt dit soms niet mee 
U bent bij mij! 
(refrein)



Overhandigen Bijbel aan de kinderen die de zondagsschool verlaten 
 
Bidden en danken 
 
Inzameling gaven     
 
Tijdens de collecte: Diep, diep, diep als de zee 
Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 
Slotzang Opwekking 807
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 

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 

 
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 



 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
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 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
 
Waar U woont 
 
We krijgen de zegen van God Hij belooft met ons mee te gaan, 
Daarom zeggen we samen: Amen! 
 
 
 


