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Voorafgaand aan de dienst wordt het themalied ‘Waar twee of drie’ van
de Kerk, School en Gezinsdienst aangeleerd.
Welkom
Zingen - Lied 100 : 1, 3, 4
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Stil gebed
Belofte en Groet
Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Zingen - Lied 62 : 4, 5
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.
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5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
Zingen - Ik wil even bij U komen
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 't mooiste is
Dat ik bij U mezelf mag zijn
U bent mijn vriend
U laat me nooit alleen
U bent mijn vriend
Slaat Uw Armen om me heen
Iedere dag van mijn leven
Op de weg die ik zal gaan
Kan ik op U vertrouwen
U zult altijd naast me 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
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U bent mijn vriend
U laat me nooit alleen
U bent mijn vriend
Slaat Uw Armen om me heen
Iedere dag van mijn leven
Op de weg die ik zal gaan
Kan ik op U vertrouwen
U zult altijd naast me staan
U bent mijn vriend
U laat me nooit alleen
U bent mijn vriend
Slaat Uw Armen om me heen
Iedere dag van mijn leven
Op de weg die ik zal gaan
Kan ik op U vertrouwen
U zult altijd naast me staan
Kan ik op U vertrouwen
U zult altijd naast me staan
Kyriegebed
Kinderkoor Op Pad zingt:

Dank U Heer

Van Australië tot Sicilië
Gebed voor het begrijpen van het bijbelverhaal
Bijbellezing - Handelingen 12 : 1 – 17 (uit “Bijbel in Gewone Taal”)
Herodes neemt Petrus gevangen
1
In die tijd liet koning Herodes een aantal christenen oppakken en
mishandelen. 2 En hij liet Jakobus, de broer van Johannes, onthoofden.
3
De Joden vonden het goed dat hij dat deed. Toen Herodes dat
merkte, liet hij ook Petrus oppakken. Dat gebeurde in de week van het
Joodse Paasfeest. 4 Herodes was van plan om Petrus na het feest aan
het volk te laten zien, en hem dan te doden. Tot die tijd sloot hij hem
op in de gevangenis. Hij liet hem bewaken door vier groepen van vier
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soldaten. 5 Terwijl Petrus in de gevangenis zat, waren de christenen
steeds voor hem aan het bidden.
Een engel komt Petrus bevrijden
6
De dag kwam dat Herodes Petrus wilde laten doden. De nacht
daarvoor lag Petrus te slapen. Hij sliep tussen twee soldaten in, en hij
was vastgebonden met twee kettingen. Voor de deur van de
gevangenis stonden bewakers. 7 Opeens stond er een engel van de
Heer bij Petrus. De hele ruimte was vol licht. De engel schudde Petrus
wakker en zei tegen hem: ‘Kom, sta snel op!’ Meteen vielen de
kettingen van de handen van Petrus af. 8 Toen zei de engel: ‘Doe je
riem om en trek je schoenen aan.’ Petrus deed het. Daarna zei de
engel: ‘Doe je jas aan, en kom mee.’ 9 Petrus liep achter de engel aan
naar buiten. Hij dacht dat hij droomde, hij wist niet dat alles echt
gebeurde. 10 Samen met de engel liep Petrus langs twee groepen
bewakers. Toen kwamen ze bij de ijzeren poort van de gevangenis.
Door die poort kwam je in de stad. De poort ging vanzelf open. Petrus
en de engel gingen naar buiten en liepen samen nog één straat verder.
Toen was de engel opeens weg.
Petrus gaat naar het huis van Maria
11
Toen pas wist Petrus dat hij niet droomde, en hij zei bij zichzelf: ‘Nu
weet ik zeker dat de Heer zijn engel gestuurd heeft. De Heer heeft mij
gered uit de handen van Herodes. Nu zal niet gebeuren wat het Joodse
volk verwachtte.’ 12 Toen Petrus begreep wat er gebeurd was, ging hij
naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar waren
veel christenen bij elkaar om samen te bidden. 13 Petrus klopte op de
deur. Een meisje dat in huis werkte, liep ernaartoe. Ze heette Rhode.
14
Rhode herkende de stem van Petrus. Ze was zo blij, dat ze vergat
de deur open te doen. Ze rende naar binnen om te vertellen dat Petrus
voor de deur stond. 15 De mensen in het huis zeiden: ‘Dat is onzin, dat
kan niet!’ Maar Rhode bleef zeggen dat het echt waar was. Toen
zeiden ze: ‘Dan moet het de engel zijn die hem beschermt.’
16
Intussen bleef Petrus op de deur kloppen, en ten slotte deden ze
open. Toen ze zagen dat het echt Petrus was, waren ze heel verbaasd.
17
Petrus gaf met zijn hand een teken dat iedereen stil moest zijn.
Daarna vertelde hij hoe de Heer hem uit de gevangenis bevrijd had. En
hij zei: ‘Ga aan Jakobus en de andere christenen vertellen wat er
gebeurd is.’ Toen ging hij weg.
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Zingen - Opwekking voor Kids 97 – En daarom bidden wij
1. Soms dan hoor je mensen zeggen:
'Wat heeft bidden nu voor zin?'
Denk je dat God naar je luistert,
daar geloof je toch niet in?
Daar geloof je toch niet in!
2. Maar gelukkig mag ik weten,
als ik echt en heel oprecht
met de Here God ga praten,
luistert Hij naar wat ik zeg,
luistert Hij naar wat ik zeg.
3. In de bijbel staat geschreven,
dat de Heer aan ons wil geven
al het goede van zijn koninkrijk.
Hij wil als een vader zorgen.
Ied're avond, ied're morgen
staat Hij met zijn liefde voor ons klaar.
En daarom bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus.
Bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus de Heer.
Preek : ‘Verlies je knikkers niet’
Themalied : Waar twee of drie
Refrein:
Als je met twee of drie wilt bidden,
kom dan samen in mijn naam.
Dan ben Ik altijd in je midden,
nee Ik ga nooit bij je vandaan.
Ook al zou je het zachtjes fluisteren,
Ik kan ieder woord verstaan.
En Ik zal altijd naar je luisteren:
Klop maar aan, klop maar aan,
Klop maar bij Mij aan.
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Coupletten:
1. Nee je hoeft niet ver te lopen,
waar je bent, daar vind je Mij.
Als je aanklopt, doe Ik open,
als je roept, ben Ik vlakbij.
2. Ook al zit je met z’n tweetjes
wat verloren en wat klein.
Ook al twijfel je bij beetjes,
heus ik zal er altijd zijn!
3. Als je klein bent, zul je groot zijn.
Als je arm bent, ben je rijk.
Heb je honger, er zal brood zijn,
want zo is mijn Koninkrijk.
Kinderkoor Op Pad zingt:

Schatkist vol gebeden

Samen met Jezus
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Tijdens de collecte mogen de kinderen worden opgehaald uit de
kinderoppas.
Zingen - EL 218 : Samen in de naam van Jezus
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.
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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 erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3.Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Zegen
Amen, amen, amen!

Na afloop is er gelegenheid om de knutselwerken te bekijken.
U/jij bent van harte uitgenodigd om in het bijgebouw met elkaar wat te
drinken!
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