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Robien en Juliëtte delen bij de ingang de liturgieboekjes uit 
 

Aan het begin zingen we Lied 352: 1, 5, 6, 7 
 
 

 
 

5. Gij hebt, uit de dood verrezen, 
’t boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
’t water brengt ons weer aan land. 
 

6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
 

7. Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 

 

Hemelhoog Lied 355: 3 
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Hartelijk welkom 
 

De kaarsen worden aangestoken  
door Thijmen en Niek 
 

Gedichtje bij het aansteken van de kaarsen door Jonathan en Fayline 

Er staat een kaars en hij brandt, 
hij glimlacht naar ons allen, want 
in ieder van ons schijnt het licht, 
het tovert de zon op ons gezicht. 
 

Als straks de bijbel open gaat, 
dan delen wij in wat er staat. 
Zo doen we mee in het verhaal 
van God en mensen allemaal. 
 

We gaan staan en zingen samen: ‘Welkom, welkom’ 
  

Welkom, welkom 
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent 
 

Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 
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Sorry maar helaas 
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ...  
 
Welkom, welkom! 

 
Stil zijn voor God 
 

Begroeting namens God 
 

dominee: Genade en vrede, u en jullie allemaal,  
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 

allemaal:  Amen. 
 
Waar we op vertrouwen 
 

dominee:  Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
allemaal:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
dominee:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allemaal:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed om samen dicht bij God te komen 
 

dominee:  … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus,  
onze Heer. 

allemaal:  Amen. 
 
We gaan weer zitten 
 
Inleiding op het thema ‘Angst’ 
 
 
bij de Babbelbox:  
 
Helena, Joana, Isa, Annabel, Kiki 
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We zingen samen: Lied 935 ‘Je hoeft niet bang te zijn 
 

 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom ons leven zijn. 

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 

 

Gebed 
 

Kinderverhaal: Jezus en de storm 
 

We zingen samen: ‘Storm op zee’ 
 

We waren op de zee en langzaam werd het nacht. 
De zeilen hingen slap, er was wel wind, maar zacht. 
We waren met elkaar, de Heer was met ons mee. 
Hij sliep daar achterin zo rustig als de zee. 
 

Maar midden in de nacht kwam er een storm. 
Die joeg de golven hoog, hij blies uit alle macht. 
Oei, wat een storm, we hielden het niet droog. 
We riepen S.O.S., S.O.S., S.O.S, Heer help toch, wij vergaan. 
 

We riepen S.O.S., S.O.S., S.O.S, We kunnen het niet aan. 
Toen stond de meester op en sprak: “Nu is het stil. 
Gehoorzaam wind en zee, doe wat ik wil”. 
Wat waren jullie bang, is je geloof zo klein? 
Als ik bij jullie ben hoef je niet bang te zijn. 
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We luisteren naar de uitleg – Preekbingo 
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We zingen: ‘Ja is ja, nee is nee’ 
 

Ja is ja, nee is nee. 
Beloofd, is beloofd. 
Jezus wil je helpen, 
als jij in Hem gelooft. 
 

Ja is ja, nee is nee. 
Beloofd, is beloofd. 
Jezus wil je helpen, 
als jij in Hem gelooft. 
 

Hij is een God van liefde. 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten, 
want Hij is altijd trouw. 
 

Ook wij moeten dit leren, 
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat we beloven, 
dat geldt voor groot en klein. 
 

We gaan danken en bidden (Mirjam en Jonne), na het stille gebed bidden we 
samen: 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw koninkrijk kome,  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden, 
 

gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. 
En leidt ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 
 

Mededelingen 
 

Collecte voor ‘Het vergeten kind’ (door Sara) 
Er zijn in Nederland duizenden kinderen, die zich vergeten voelen. We bedoelen met 
‘vergeten’ niet dat hun ouders hen vergeten zijn of dat hulpverleners zich hun lot 
niet aantrekken. We bedoelen wél dat deze kinderen zich vergeten voelen.  
 

Kinderen die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun 
ouders. Vaak zijn ze gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet 
meer veilig waren. Het moeilijke gedrag wordt niet begrepen als een schreeuw om 
positieve aandacht. Ze voelen zich vaak afgewezen, niet gehoord en gezien.  
 

De trauma's laten sporen na, het maakt hen onzeker, bang en boos. Ze vereenzamen, 
raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Ze voelen zich 
dus letterlijk 'vergeten' en krijgen niet de aandacht die ze nodig hebben.  
De organisatie 'Het vergeten kind' organiseert o.a. kinderactiviteiten, programma's 
en projecten die gericht zijn op het duurzaam en structureel verbeteren van het 
leven van deze kwetsbare kinderen. 
(Zie voor meer informatie: www.hetvergetenkind.nl) 
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We zingen ons slotlied: “All night, all day” (we gaan staan) 
 

 
 

Day Is Dying In The West, 
Angels Watching Over Me, My Lord. 
Sleep, My Child, And Take Your Rest, 
Angels Watching Over Me. Refrein 
 
Now I Lay Me Down To Sleep, 
Angels Watching Over Me, My Lord. 
Pray The Lord My Soul To Keep, 
Angels Watching Over Me. Refrein 
 

 
Zegen 
 
 

Cees, Esmé en Jace staan in de gangpaden met de collectezakken 

 

 
 
 
 

Na de dienst is er koffie, thee en 
limonade. Maar eerst mogen de 
kinderen een verrassing ophalen 

voor in de kerk. 


