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Kinderdienst zondag 13 februari 2022 – 09.30 uur 

Jezus kiest jou! 

 
Jezus roept zijn leerlingen, Marcus 1: 14-20 

 

Regie: Kindernevendienstleiding 

Muziek: Driestwegband 

Spreker: ds. F.W. Kuipers 

 

 

9.20 uur: Muziek voor de dienst  
  Driestwegband: - Ik wens jou 

                            - My Lighthouse 

Welkom en mededelingen 

Samen zingen: ‘Jezus die langs het water liep’ - Lied 531: 1 en 2 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Samen zingen: ‘Christus die….’ - Lied 531: 3 

Gebed om Gods nabijheid 
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Samen zingen met de Driestwegband: ‘Breng ons samen’- Opw. 797 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer 

Verbonden met U en elkaar 

Wij brengen U lof, geven U alle eer 

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 

Jezus is gastheer en nodigt ons uit 

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 

Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
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Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 

Kindermoment: ‘Wat zit er in je net?’ 
 
Kijken naar het Bijbelverhaal: https://youtu.be/oDRohguSg0E 
 
Samen zingen met de Driestwegband:  
 ‘Ik heb Jezus nodig heel mijn leven’ – Opwekking Kids 27 
 

'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. 

 
De dominee vertelt 
 
Samen zingen met de Driestwegband: ‘Lopen op water’ – Opw. 789 
 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
 

https://youtu.be/oDRohguSg0E
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Refrein: En als de golven overslaan, 
  dan blijf ik hopen op uw Naam. 
  Mijn ziel vindt rust, 
  want in de storm bent U dichtbij. 
  Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.  
 
Refrein: 

  
 Bridge 3x:  
 Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
 in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. 
 Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
 Ik vertrouw op uw genade, 
 want ik ben in uw nabijheid. 
 
 Refrein: 
 
Samen bidden 
 
Laatste lied: ‘Jezus ga ons voor’ - Lied 835: 1, 2 en 4 
 
Wegzending en Zegen 
 

Na de zegen, tijdens het verlaten van de kerkzaal willen we het filmpje 

laten zien: ‘Ga je mee, zeg niet nee’    

 https://youtube.com/watch?v=xqrT_ef9dzM&feature=share 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=xqrT_ef9dzM&feature=share

