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Thema ‘Op reis’

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Lied

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 ...
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!

Welkom en mededelingen

Zingen lied ‘Iedereen is anders’

Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido! Je bent misschien wat eigenzinnig

Alleen jouw manier is goed
Maar je moet goed begrijpen
Dat iemand anders het anders doet!
Want, ...

Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij



Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

God heeft ieder mens geschapen
Bijzonder en heel speciaal
Met een uniek karakter
En zo verschillen we allemaal!

Refr.
Iedereen is anders, niemand is als jij
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
Iedereen is anders, okido!

Stil gebed, votum en groet

Psalm 139:1 en 8

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.
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Ik loof U die mijn Schepper zijt 
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Gebed

Genadeverkondiging en leefregel

Lied ‘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.

Gebed om de opening van het Woord van God

Lezing Genesis 12:1-9 (NBV)

Lied over Abraham ‘Op weg met God’

Abraham op Weg met God
 
            God zegt tegen Abraham,
            “Kom vertrouw op mij
            Ga uit jouw land en wees niet bang,
            want ik ben heel dichtbij”

God is dichtbij weet Abraham,
dat is een goed gevoel
God hoort bij hem en hij bij God,
dat scheelt een heleboel

            Abraham verlaat zijn land,
            weg van iedereen
            want God heeft hem een land beloofd
            en laat hem niet alleen

God is dichtbij weet Abraham,
dat is een goed gevoel
God hoort bij hem en hij bij God,
dat scheelt een heleboel

            Zie de sterren Abraham
            zie ze en vertrouw
            Zo groot zal jouw familie zijn
            Een volk waarvan ik houd

God is dichtbij weet Abraham,
dat is een goed gevoel



God hoort bij hem en hij bij God,
dat scheelt een heleboel
 
God is dichtbij weet Abraham,
dat is een goed gevoel
 
God is dichtbij weet Abraham,
dat is een goed gevoel

Preek

Lied ‘Kom aan boord’

Voor de zieken - voor de armen
Voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
Maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
En geen plek heeft waar hij hoort
Is er altijd nog die Ene en die roept: 
kom maar aan boord

Refrein.
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand

Voor het meisje dat blijft denken
Alles gaat bij steeds mis
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is
Voor het kindje dat nog nooit,
Van trouw of liefde heeft gehoord
Is er altijd nog die Ene en die roept: 
kom maar aan boord

Refrein. 
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord



Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand (2x)

Gebeden

Collecte

Slotlied lied 416:1-4

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

3 Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen
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

Zegen

Orgelspel

Limonade, thee, koffie en wat lekkers in de Grote Zaal van de Ontmoeting!


