
Dankdagdienst (kinderen) 
2 november 2022 om 15.00 uur 

 
Andreaskerk Putten 
Gereformeerde Kerk 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
 
 

 
 

 
Kerkenraad: Ariëtte van Kempen (ouderling), Ria van Elten (diaken) 
Koster/beamer: Arjan van den Bor 
Muzikale begeleiding:  

• Piano: Belinda van Amerongen 

• Cajon: Nathan Groeneveld? 

• Zang: Ingrid van Winkoop en Duranda van Zeumeren 
Voorganger: Erik Posthouwer en José Korsaan 

 
Ook te volgen  

via YouTube kanaal  
van de Andreaskerk 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw
https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw
https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw
https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw


Lied:  Welkom, welkom (Marcel & Lydia) 
 

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 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 
Welkom, welkom! 

 
Welkom en introductie door José Korsaan en Erik Posthouwer  
 
Gebed door José Korsaan en [kind] 
 
Lied:  Dank U wel (Marcel & Lydia) 

 
Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank U wel voor de vissen in de plas 
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 
Lied: Zoek eerst het koninkrijk van God (Op Toonhoogte 238) 
 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja. 



Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan.  
Hallelu, halleluja. 

 
Lied:  Ik wil even bij U komen (Marcel & Lydia) 
 
 Ik wil even bij U komen 

in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 
weg van iedereen 
U kent mijn gedachten 
mijn zorgen groot en klein 
maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn 
 

U bent mijn vriend 
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 
iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op u vertrouwen 
U zult altijd naast mij staan 

 
ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 
weg van iedereen 
ik kniel aan uw voeten 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag 

 
U bent mijn vriend… 

 
Uitspelen Bijbellezing 1 Koningen 17 vers 1-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: Een liedje voor U (Marcel & Lydia) 
 

Dank U voor het graan 
zodat wij broden kunnen bakken 
dank U voor de bomen 
met hun appels aan de takken 
dank U voor Uw schepping 
vol met prachtige geschenken 
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken 
dank U wel voor zoveel schitterende dingen 
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen 
 

Dank U – dank U wel 
voor alles wat U hebt gegeven 
dank U – dank U wel 
voor al het mooie in ons leven 

 
Dank U voor het land 
waarin ik veilig op mag groeien 
dank U voor de bloemen 
die zo prachtig kunnen bloeien 
dank U voor de wolken 
en de bomen en de dieren 
en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren 
dank U wel voor zoveel schitterende dingen 
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen 
 

Dank U – dank U wel … (2x) 
 

Dank U – dank U wel 
voor al het mooie in ons leven 

 
Overdenking door Erik Posthouwer 
 
Lied:  Vertrouw maar op God (Opwekking voor kids 150) 

 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt.  

 
In de bijbel daar zegt Jezus: 
‘Ik ben bij je elke dag.’ 
Dus dat mag je zeker weten, 
wat er ook gebeuren mag! 
 

Vertrouw maar op God… 
 
In de bijbel daar zegt Jezus 
dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, 
met z’n allen als Gods volk! 
 

Vertrouw maar op God… 
 
 
 



Collecte voor Stichting Lwengo 
Harry Hoorn vertelt hier meer over  

 
Dankgebed aan de hand van Mentimeter door José Korsaan 
 
Lied:  Kom aan boord (Op Toonhoogte 555)

 
 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! 
 

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 mij 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! 
 

Kom aan boord …(2x) 

https://www.lwengokids.nl/


 
Lied:  Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig (Op Toonhoogte 541) 
 

Mijn God is zo groot, 
zo sterk en zo machtig. 
Er ‘s niets wat God niet kan doen. (2x) 

 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! 
 

Mijn God is zo groot… 
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
 

Mijn God is zo groot… 
 
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. 
 

Mijn God is zo groot… 
 
Afsluiting en zegen door José Korsaan en Erik Posthouwer 


