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14 juli 2019 
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Welkom en aansteken van de kaarsen  
Orgelspel: God heeft het eerste woord’ (Lb 513) - bewerking Folkert Grondsma 

Stilte               (1944-2000) 
  
 OPENING 
Zingen (staande): Lied 216  
Groet, bemoediging en drempelgebed 
  Eva. Vrede voor jou en voor u allen 
 g. EN OOK VOOR JOU, VAN ONZE GOD 
  v. Onze hulp is in de naam van de HEER  

 g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
          Eva. die de mensen allemaal verschillend maakte 
 g. ZODAT WE ELKAAR KUNNEN HELPEN. 
  Eva. Help ons om te kiezen God,  

    wij weten soms niet wat goed is  
    en wat verkeerd. 
g. EN GEEF ONS DE KRACHT VAN UW GEEST, 
VANDAAG EN AL ONZE DAGEN. AMEN   

Zingen:  Psalm 84a : 1, 2, 5             (we gaan zitten) 
   

Inleiding op de dienst 
 

Kyrie en gloria  Waarom, waarom …..?  (GOTZ 34) 

 
 

 2. Waarom, waarom? Waarom, o God waarom?  
Ik schreeuw het uit: "Geweld, geweld".  
De mensen sterven ongeteld.  
Ze buigen wat nog recht was krom. Waarom? 
 

3. Waarom, waarom? Waarom, o God waarom?  
Zie wat ons hier wordt aangedaan.  
Hoe lang moet dat nog verder gaan?  
Wij komen in het onrecht om. Waarom?  



 
 

  5. Ik blijf op U wachten. Ik hoop op uw woord. 
Ik weet in gedachten dat U naar mij hoort.  

 

 De BIJBEL 
Gebed 
Zingen:  Lied 320 : 1, 2, 3  
Voor de kleinsten:  Wie helpt mij?    
Zingen:  Het is fijn om je vriend te zijn - Opwekking kids 96   
 

   Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn. 
 Zeg me waar ik helpen kan. 
 Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn. 
 Dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend. 
 Jezus helpt mij elke dag. 
 En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn 
 En dat ik jou helpen mag.  

Voor jong en oud  …… 
Rap  hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 
Woord en beeld voor volwassenen - bij Lucas 10 : 25 -37 
  

Orgelspel 
Zingen: Lied  320 : 4, 5 
 De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
  

 GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, samen uitgesproken Onze Vader) 
Zingen:  Lied:  Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen… (mel:  
  Verbonden met vader en moeder…. GOTZ 79) 
  

 1.Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 
sinds jij er het levenslicht zag.  
De weg lag nog helemaal open.  
Een traan soms, maar ook vaak een lach.  

Refrein:  
Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee 
Je vader of moeder, een vriend of een mens die gewoon zegt: 
‘ik leef met je mee’.  

 



2.Dat was toen, maar je leeft in het heden  
Ook vandaag ga je verder op weg  
De nevendienst is straks verleden  
maar hoor nu wat ieder je zegt: 

 Refrein:  
Je hoeft niet alleen, maar we gaan graag met jou-ou in zee.  
En hopen en bidden, dat jij later ook heel gewoon zegt: 
‘ik leef met je mee’. 

 

Inzameling van de gaven   
       

 ZENDING en ZEGEN 
 

Zegenlied:  God is altijd bij je - Opwekking kids 211 
 Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij. 

Onder, boven voor en achter, God is om mij heen.  
 

Al vlieg ik met een 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 … 
 

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 … 

  
Slotlied:  Lied 422  
Zending en Zegen:  g. AMEN 
      
Orgelspel:  Sortie uit Petite Suite in Blue – Johannes Matthias Michel (1962) 
 
 
 
De volgende jongerenviering is op:     6 oktober  
 
De volgende kinderdienst is op:   3 november  
 
De volgende Kerk-op-schootdienst is op:  10 november 


