Zondag 13 juni 2021
2e zondag na Trinitatis
Gezinsdienst
orde van dienst

‘Ik zal jou mijn zegen geven’
In deze dienst zullen Joep Mulder en Emma van Wijk overstappen

Bij binnenkomst klinkt muziek
De kinderen mogen aan de tafels gaan zitten voorin de kerk,
de ouders/verzorgers op de rijen daarachter.
Als het klokje luidt, worden we stil…
Welkom
- we gaan staan –
Psalm 8b ‘Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan’:
1, 3, 4 en 5
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Groet
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heer,
door de Heilige Geest.
Amen.
- we gaan zitten –
Openingsgebed
Lied ‘God kent jou vanaf het begin’ (Opwekking kids 77)
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. 2x

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.
God kent jou
vanaf het begin….
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Bijbelverhaal over Abraham verteld door Piet de Vries
Lied 805 ‘Abraham’
Overdenking
Voor de kinderen is er tijdens de overdenking ‘Preekbingo’.
Lied 886 ‘Abba, Vader, U alleen’

2x

Overstapmoment van Joep Mulder en Emma van Wijk
Lied: ‘Diep, diep, diep als de zee’ (Opwekking kids 68)
Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.
Deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus' love for you and me
It is as deep, deep, deep as the sea
High, high, high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus' love for you
Is Jesus' love for you
Gebeden door Emma van Wijk en Tessa Achterberg
afgesloten met het gezongen Onze Vader (Elly en Rikkert)
- we gaan staan –
Slotlied Lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ : 1, 2 en 4
Zending en Zegen
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Muziek
Voor de kinderen is er buiten limonade en wat lekkers

Aan deze dienst werkten mee:
ds Sophie van den Berg-Hofstee
Gritta Achterberg, ouderling
Tessa Achterberg, diaken
Testify, muziek en zang
Arjan Veen, muziek
Emma Schneider, zang ‘Onze Vader’
Piet de Vries, Bijbelverhaal
Emma van Wijk en Tessa Achterberg, dankgebed en voorbeden
Hester van de Kaa en Frank Mulder, voorbereiding en organisatie
Wilma van Weelden en Jon de Gier, regie kerkTV
Kees Dogger, kosterij
Illustratie voorzijde: Ceseli Josephus Jitta (uit: 'het land onder de
regenboog’ door Nico ter Linden)
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