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ORDE VAN DIENST 

 
Welkom door de ouderling van dienst 

Stil gebed 

Lied bij het begin | Ik hef mijn ogen op naar de bergen. (Opw. 640)  

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
  
Mijn hulp is van U, Heer 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 



 

door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer. 

 

Bemoediging en groet 

 
Zingen | Heer U kent mij als geen ander (met gebaren) 

Heer, U kent mij als geen ander 
U weet of ik zit of sta 
En U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga 
Dat u mij zo heel goed kent Heer 
daar snap ik dus echt niks van 
’t is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan 
     
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
 
Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan 
Overal zult U mij leiden 
U zult altijd naast mij staan 
En u maakte heel mijn lichaam 
Telde ook nog al mijn haar 
Nee, dit kan ik ook niet vatten 
Het is mij te wonderbaar 
 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen 
Want u bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen 
 

Gebed 

  



 

Zingen | Ben je groot of ben je klein (EL 421) 2x 

Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin, God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin 
God houdt van jou 
Hij kent je als je blij bent 
Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent 
Hij kent je als je straalt 
Het geeft niet of je knap bent 
het geeft niet wat je doet 
God houdt van jou 
Hij is vol liefde 
God houdt van jou! 
 

Zingen |   Samen in de naam van Jezus (Opw. 167) 

1) Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
2) Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren, 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

Lezen uit de Bijbel |  Marcus 12  ( uit: Kinderbijbel. Mary Batchelor) 

Wie geeft het meeste aan God? 
Jezus was met Zijn leerlingen naar de tempel van 
Jeruzalem gegaan. Op het grote plein stonden ze naar het 
volk te kijken. 
Op dat plein hadden de priesters dertien grote kisten 
neergezet. Door een gleuf konden de mensen er geld 
ingooien. Dat moest dienen om de tempel te onderhouden. 
Rijke mensen gooiden dikwijls veel geld in een offerkist. Ze 
deden dat nogal eens met veel lawaai want iedereen 
moest horen, hoeveel geld ze aan God gaven. Anderen 
wachtten tot er veel mensen bij de kisten stonden: al die 
mensen konden dan zien wat je aan de tempel schonk. Er 



 

waren zelfs mannen die het aan hun vrienden vertelden 
hoeveel ze in de offerkist hadden gegooid. 
Toen kwam er een oude vrouw aan. Aan haar kleren kon je 
zien dat ze erg arm was. Ze liet twee geldstukjes in een van 
de kisten glijden. ‘Hebben jullie dat gezien? vroeg Jezus 
aan Zijn leerlingen. ‘Ik heb daar een mooie vraag over: Wie 
heeft het meest aan God gegeven, denk je? Daar hoefden 
de leerlingen niet lang over na te denken. De rijke mensen 
gaven het meest; de oude vrouw had bijna niets gegeven. 
‘Jullie hebben het fout, zel Jezus. “De rijke mensen geven 
een beetje van hun vele geld. De vrouw heeft alles gegeven 
wat ze had. Nu heeft ze zelfs geen geld meer om brood te 
kopen. Ja, zo kijkt God naar wat je Hem geeft; de oude 
vrouw gaf het meest.’ 
 

Zingen  |  Meer en meer 

ik wil meer en meer 
gaan lijken op Jezus 
ik wil meer en meer 
gaan lijken op Hem 
ik wil meer en meer 
gaan lijken op Jezus 
ik wil meer gaan lijken op Hem 
in alles wat ik ben 
en alles wat ik doe 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil 
dus ook op elk moment 
en niet zo ‘af en toe' 
want dat maakt een heel groot verschil 
ik wil meer en meer… 
 
ik wil graag dat de mensen 
Jezus in mij zien 
omdat ik een getuige wil zijn 
al ben ik nog wat jong 
nou en! en bovendien 
is voor Jezus niemand te klein 
ik wil meer en meer… 
 
toch merk ik telkens weer 
dat ik het zelf niet kan 
daarom geeft God zijn Heilige Geest 
Hij helpt mij meer en meer 
te leven naar Gods plan 
zonder Hem was ik nergens geweest 
ik wil meer en meer… 

 

Preekje van de dominee 



 

Zingen | Jij dacht aan mij 

https://youtu.be/ZlGF_LvsoOs  
 
We zingen het lied met de jongerenband en kijken tegelijk 
de video (zonder geluid) 
 
Ik leef in een land ver bij jou vandaan 
Het leven is hier vaak een zwaar bestaan 
We hebben geen geld en komen eten tekort 
Soms vraag ik me af of het ooit beter wordt 
Maar nu gaat het gebeuren, kijk daar komt de auto aan 
Volgepakt met dozen, we staan allemaal vooraan 
Alles wordt nu uitgedeeld en dan zegt een mevrouw 
Terwijl ze lachend naar me kijkt, deze is voor jou 
Een mooi versierde schoenendoos 
Ik geloof mijn ogen niet 
Ik voel me heel gelukkig 
Ondanks mijn verdriet 
al die mooie dingen 
Ze maken me blij 
maar het mooiste van dit alles is 
jij dacht aan mij! 
 
ik pak snel de doos en til de deksel op. 
Ik zie een mooi boek en een speelgoed pop 
Maar ook een stuk zeep een schrift en een pen 
En andere dingen die ik nog niet ken 
Hoewel ik niet zou weten wie je bent en hoe je heet 
Toch wil ik je bedanken voor wat je voor mij deed 
Je deed in deze schoenendoos iets van jezelf erbij 
En dat maakte dit cadeau heel speciaal voor mij 
 

Zingen | 'Ik was hongerig en jij gaf mij te eten' (OT 312) 

1) Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan. 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn 
broeders   
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.     
 
2) Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren. 
'k was een vreemdeling, jij liet Mij binnengaan. 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn 
broeders    
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.     
 
3) Toen Ik ziek was, ben jij mij komen helpen. 
'k was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan. 

https://youtu.be/ZlGF_LvsoOs


 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn 
broeders         )  
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.    
          ) 2x 
 

Zingen | Leer ons om te delen” (Tekst en muziek: Rikkert 
Zuiderveld) 

We zijn op deze wereld met zovelen 
De één is arm de andere is rijk 
De hoogste tijd om alles te gaan delen 
Voor God is immers iedereen gelijk 
 
(2x) 
Leer ons om te delen 
Leer ons om te delen 
Leer ons van Uw koninkrijk 
 
We hebben hier zoveel om mee te spelen 
We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer 
Toch wordt het echt niet minder als we delen 
Uiteindelijk wordt het alleen maar meer 
 
(2x) 
Leer ons om te delen 
Leer ons om te delen 
Leer ons van Uw liefde Heer 
 

Gebeden  

Zingen | Onze Vader (EL 466 / naar Matteüs 6: 9-15) 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij aan anderen vergeven; 
en leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht     
en de heerlijkheid      
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.       
Amen. 
 

Collecte 

  



 

Zegen |  Ik wens jou (Trinity) 

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 kinderen om je heen, tot aan het eind  
 
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  
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent  
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft  
 
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 bescherm je voor de wind,  
en vindt 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 
 
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
 

Zegen 


