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Thema: Alles andersom 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Zingen  Lied 288 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 218 (allen v. 1, 3 en 5; mannen v. 2; vrouwen v.4) 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

Inleiding thema 

Zingen  Ben je groot of ben je klein 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 



Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; Het geeft niet wat je doet; 
God houdt van jou! 
Hij is vol liefde. God houdt van jou! 

Navertelling Bijbelverhaal Lucas 2: 41-52    

Luisterlied  Ik neem even de tijd - Marcel Zimmer 
Ik neem even de tijd om met U te praten, even met U alleen 
ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer, niemand om me heen 

Ik neem even de tijd om naar U te luist’ren en stil te zijn voor U 
ik neem even de tijd om Uw stem te horen, Heer, ik luister nu. 

Refrein 
Spreek Heer, ik luister uw dienstknecht hoort 
spreek Heer, ik luister, ik luister naar Uw Woord 

Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, God van liefde en trouw 
ik neem even de tijd, omdat ik wil zeggen dat ik van U hou 

Ik neem even de tijd om Uw Woord te lezen dat U gegeven heeft 
Ik neem even de tijd zodat U kunt spreken door Uw Woord dat leven geeft 
Refrein 

U neemt altijd de tijd om naar mij te luist’ren, er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft want op elk moment, Heer, staat U klaar voor mij. 
Refrein 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Volg het spoor 
Kijk eens naar een vlinder 
Luister naar een eend die kwaakt 
Kijk eens naar de bloemen 
Zie hoe mooi ze zijn gemaakt 
Kijk eens naar de wolken 
Hoor een leeuwerik die fluit 
Volg je al die sporen 
kom je altijd bij Hem uit. 

Refrein 
Volg het spoor, volg het spoor 
en zoek gerust je hele leven door 
je ziet het op de bergen 
en je ziet het in het dal 
de sporen van Zijn handen 
vind je overal.  

Kijk eens naar de dieren 
die Hij ooit voor ons bedacht 
Kijk maar naar de sterren 
die weer stralen elke nacht 
Kijk eens naar de golven 
zie ze rollen - af en aan 



Zoveel moois kan echt niet 
slechts door toeval zijn ontstaan. 
Refrein 2x 

Gebeden 
Onze Vader   Lied 1006 
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas 

Slotlied  Ga maar gerust - Sytze de Vries (mel. Finlandia) 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


