
ORDE VAN DIENST 
2e zondag van de herfst 

29 september 2019  

Thema: Op reis met Paulus 
Afsluiting themaweek kerk, school en gezin 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied          Psalm 121: 1 en 4 ob  
1. ’k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den Heer' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

4. De Heer' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden.  

Stil gebed - Bemoediging - Groet   

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Wie ben jij? - Elly & Rikkert 
Wie ben jij, wie ben jij? 
de wereld is van jou en mij 
dus noem je naam 
je hoort erbij (2x) 

Hé hallo (hé hallo) ik ben Bram 
en ik kom uit Amsterdam 
's winters schaats ik op het IJ 
en wie ben jij? 
allo bonjour (allo bonjour) je suis Marie 
ik hou van stokbrood met brie 
Paris dat is de plaats voor mij 
en wie ben jij? Refrein 

Hola, hola (hola, hola) ik ben Juan 
ik dans de tango als ik kan 
dan voel ik me frank en vrij 
en wie ben jij? 
goeiendag (goeiendag) ik ben Lien 
ik ben klein maar tel voor tien 
in Vlaanderen zeg ik U en gij 
en wie ben jij? Refrein 

Hi everyone (Hi everyone) I am Tom 
can you hear where I come from? 
I like New York applepie 
en wie ben jij? 



shalom, shalom (shalom shalom) ik ben Jaël 
en ik woon in Israël 
dat is het beloofde land 
voor jou en mij. Refrein 

Gesprekje met de kinderen 

Zingen  Onder, boven, voor en achter 
refrein: 
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…Refrein 

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 gaat altijd met me mee dus…Refrein 

Bijbelverhaal naar Handelingen 27 
    
Zingen  My Lighthouse 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 2x 

In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 2x 

Refrein 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 4x 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 2x 
Refrein 

Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms 4x 
Refrein 

Overdenking 



Geloofsbelijdenis 

Zingen  Startzondaglied (mel. Ps. 136) 
Wij fabriceren een nieuw lied 
Een lied wat men nog nergens ziet 
Een lied over een goed verhaal 
We zingen dit nu allemaal 

Ruth, de vrouw die uit Moab kwam, 
mocht aren lezen bij een man. 
Gelukkig werd ze met Boaz. 
Ze kreeg een kind dat Obed was 

Ruth die had honger ging op zoek 
Ze vond een land in overvloed 
Ze kreeg daar ook een man en kind 
Daar werd ze heel erg door bemind 

Noach zit veilig in de boot 
Er komt een einde aan de nood 
God zegt: Er komt een regenboog 
Verschijnt dan in de lucht heel hoog 

Jezus sprak een gelijkenis, 
van vijf broden en twee vis. 
Vijfduizend man had voldoende, 
overschot ging in twaalf manden. 

Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed 
Onze Vader  Elly & Rikkert 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Lied 416: 1, 2 en 4  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

Wegzending en zegen  


