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        2e zondag van de herfst 
        26 september 2021 

Thema: Worden wat je wil 
Afsluiting themaweek kerk-school-gezin 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 139: 1 en 2 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 218 
Allen 
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. 

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

Allen 
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. 

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

Allen 
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. 

Introductie thema  

Zingen  God kent jou vanaf het begin 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 

en weet je wat zo mooi is: 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 



want Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou, 
ja, Hij houdt van jou en mij! 

Bijbelverhaal Koning Josia  
naar 2 Koningen 22 en 23 

Zingen  Samen  
Kijk daar, een metselaar. Hij bouwt een huis van steen. 
Alle stenen netjes naast elkaar. Een huis voor iedereen 
Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen, niet alleen, maar 
Samen vormen zij een huis 
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis 
Samen 

De Heer bouwt ook Zijn huis. Daar zijn wij de stenen van. 
Ieder heeft z'n plekje in dat huis dat God er wonen kan. 
Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen, niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 

Overdenking 

Zingen  Wat wil je later zijn? 
Heel vaak wordt gevraagd: Wat wil je later zijn 
Brandweerman, soldaat, conductrice op een trein 
Kapper, slager, tuinman, belastinginspecteur 
Doktersassistent of touringcarchauffeur 
 
Refrein 
Ik ben nog wel jong 
En ‘later’ duurt nog lang 
Maar ik leef vandaag 
Of tel ik soms pas mee 
Als ik salaris ontvang 
 
Wat je ook wilt worden, wie je nu ook bent 
Jezus is de Heer die je toekomst kent 
Leg je plan vandaag en morgen bij Hem neer 
Als je zorgen heb, vertel het aan de Heer 
Refrein 
 
Ook al ben je geen volwassen vrouw of man 
Hij wil je vandaag gebruiken in zijn plan 
Jezus helpt je om te kiezen, ook vandaag 
Jij zult het ontdekken, als je ’t aan Hem vraagt 
Refrein 

In memoriam Menny de Vries - van der Wal 
Zingen  Daar ruist langs de wolken 



Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Zingen  Ik wens jou 
met Marco Baars 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 

Refrein 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Refrein 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 

Wegzending en zegen 
Zingen  ‘amen’


