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Kinderdienst, zondag 16 oktober 2022 – 09.30 uur  

 
Voor de dienst vanaf 9.13 uur muziek:  
  - Iedereen is anders 
  - He is the King  
  - Kom in de kring, tegelijk met pp nieuws 
  - foto’s startdienst, het youtube filmpje ‘de circustent’ 
  - pianospel door Pieter Jan) 
  https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk 
  https://www.youtube.com/watch?v=x4uI48THe1w 
  https://www.youtube.com/watch?v=-libzt5A9wc 
  https://www.youtube.com/watch?v=7jutVJA-WfU 
 
Welkom en mededelingen 
 De tafelkaarsen worden aangestoken door Martha van der Wijk 
 
Afkondiging van overlijden 
 
We gaan staan 
 
Eerste lied: ‘Sta eens even op…’ - Opwekking Kids 100 
 

Sta ’s even op als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk
https://www.youtube.com/watch?v=x4uI48THe1w
https://www.youtube.com/watch?v=-libzt5A9wc
https://www.youtube.com/watch?v=7jutVJA-WfU
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Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging een groet 
 
Tweede lied: ‘Kom aan boord’          (daarna gaan we weer zitten) 
 
Voor de zieken - voor de armen, voor de mensen met verdriet 
Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt: het lukt me niet 
Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort 
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord 
 
Refrein: 
Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde. 
Pak die uitgestoken hand. 
 
Voor het meisje dat blijft denken alles gaat bij steeds mis 
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is 
Voor het kindje dat nog nooit, van trouw of liefde heeft gehoord 
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord 
 
Refrein: 2x 
 
Inleiding 
 
Gebed om Gods nabijheid 
 
Derde lied: ‘Neem mijn leven…’ - Lled 912 vers 1, 4 en 6 
 
Bijbellezing: Mattheus 25: 14 – 30  
  door Lize en Laura, uit De Bijbel in gewone taal 
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Vierde lied: ‘K heb Jezus nodig’ - Opwekking Kids 27c 
 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 

Vertelling 
 
Driestwegband: ‘You say’ 
 
Kindermoment  
 
Luisterliedje: ‘Is er iets wat ik kan doen…’ - Opwekking 36 
  https://www.youtube.com/watch?v=rHPgPSto7CE 
 
Gebed en collecte aankondiging 
 
Vijfde lied: ‘God heeft een plan met je leven’ - Opwekking 233 
 
God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen t' is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent 
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen 
Vraag God om hulp en de hemel gaat open 
Wees maar niet bang Hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rHPgPSto7CE
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God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen t'is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent 
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen 
Vraag God om hulp en de hemel gaat open 
Wees maar niet bang Hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 
 
Halleluja 8x 
 
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen 
Vraag God om hulp en de hemel gaat open 
Wees maar niet bang Hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 
 
Wegzending en zegen 
 
Zesde lied: ‘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 (2x) 

 
 


