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Binnenkomst kerkenraad 
 
Zingen: Altijd welkom (Sela) (door Jolé Sterenborg) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 733 (staande) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein 2x) 
 
Stil gebed (we richten ons in stilte op God) 
Votum (we belijden onze afhankelijkheid van God) 
Groet (God groet ons) 
 
Zingen: Dit is de dag 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, 
die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
en zingt verheugd, 
en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 



Wetslezing (Ken je Gods gebod?) 
 
Zingen: Psalm 25 (Opwekking voor kids 153) 
Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg, die goed is voor mij. 
O, 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 voordat we uit de Bijbel gaan lezen 
 

Schriftlezing: Markus 10: 13-16 (HSV)  
 
Zingen door De Kleine Parels (Zo hoort Uw liefde bij ons en maak je niet druk) 
 
Verkondiging:   Kom, mee naar Jezus toe! 
 
Zingen: Laat de kinderen tot Mij komen 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 
 



Danken en bidden  
 
Inzameling van de gaven (ondertussen zingen De Kleine Parels Mooie dingen) 
 
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen (God zegt ons hulp en nabijheid toe voor elke dag) 
 
Slotlied samen met De Kleine Parels: De HERE zegent jou 
De Here zegent jou 
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 Here 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 


