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Voor de dienst zingen we:  
 
Dank u voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor deze nieuwe morgen,  
 dank U voor elke nieuwe dag.  
 Dank U dat ik met al mijn zorgen  
 bij U komen mag.  
   
2   Dank U voor alle goede vrienden,  
 dank U, o God voor al wat leeft,  
 dank U voor wat ik niet verdiende:  
 dat U mij vergeeft.  
   
3   Dank U voor alle bloemengeuren,  
 dank U voor ieder klein geluk,  
 dank U voor alle held’re kleuren,  
 dank U voor muziek.  
   
4   Dank U dat U in moeilijkheden,  
 dank U dat U in pijn en strijd,  
 dank U dat U in alle tijden  
 toch steeds bij ons zijt.  
   
5   Dank U dat U hebt willen spreken,  
 dat U, U hoort een ieders taal.  
 Dank U dat U het brood wilt breken  
 met ons allemaal.  
   
6   Dank U dat ons uw woord bewaarde,  
 dank U dat U uw Geest ons geeft.  
 Dank U dat ieder mens op aarde  
 van uw liefde leeft.  
   
7   Dank U, uw liefde kent geen grenzen,  
 dank U dat ik nu weet daarvan.  
 Dank U, o God, ik wil U danken  
 dat ik danken kan. 
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We hebben allemaal wat 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch zijn we broertjes en zusjes 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch houden we van elkaar 
 
Kijk dat is Wim  
Die is niet zo slim 
Die weet niet dat twee en twee vier is 
En daar is Tom 
Ook al zo dom 
Die denkt dat Amerika hier is 
Kijk daar is Jack 
Die stottert zo gek 
Als-ie met ons wil p-praten 
En daar is Leen 
Die trekt met z'n been 
Die loopt overal in de gaten 
 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch zijn we broertjes en zusjes 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch houden we van elkaar 
 
Kijk daar is Aad 
Die spuugt als-ie praat 
Zodat je haast helemaal nat wordt 
Dat is nog niks 
Vergeleken bij Trix 
Die rijdt door een plas zonder spatbord 
Daar heb je Pien 
Altijd zo kien 
De tong uit haar mond als ze rekent 
En daar is Marij 
Die zegt steeds goodbye 
Ze weet niet eens wat het betekent 
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We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch zijn we broertjes en zusjes 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch houden we van elkaar 
 
Kijk dat is Pim 
Die mag niet op gym 
Omdat het niet goed voor z'n hart is 
En daar is Margot 
Die doet altijd zo 
Ze lijkt op de apies uit ARtis 
Daar heb je Wil 
Die is toch zo stil 
Z'n pa en z'n ma zijn gescheiden 
En daar is Teus 
Verband op z'n neus 
Hij wou van de trapleuning glijden 
 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch zijn we broertjes en zusjes 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch houden we van elkaar 
 
De ouderling heet ons welkom 
 
Intochtslied: Psalm 8 vers 1,2 en 3 
 
1    Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
 machtige God, Gij die uw majesteit 
 ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
2    Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
 maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
 uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
 en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
3    Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
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 de maan, de duizend sterren die daar branden, 
 wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
 het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
  
  
We bidden in stilte tot de Here God en de voorganger spreekt uit om de hulp 
van God te verwachten en begroet ons met de Zegen 
 
 
Groot en machtig is Hij 
Groot en machtig is Hij.) 
 Groot en machtig is Hij:) 
 bekleed met sterkte.)2x 
 gehuld in luister.) 
 Groot en machtig is Hij.) 
 
 Prijs met mij de naam van God, 
 vier het feest met mij, 
 want Hij heeft ons vrijgekocht: 
 wat een Heer is Hij! 
 
 Groot en machtig is Hij. 
 Groot en machtig is Hij: 
 bekleed met sterkte. 
 gehuld in luister. 
 Groot en machtig is Hij 
 
 

 
 
We zingen de 10 geboden 
Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
 God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
 Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
 Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
 
Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
 In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
 Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
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 Dien geen and’re goden, dan God de Heer.  
 
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
 Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
 Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
 Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.  
 
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
 Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
 Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
 Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.  
 
 Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
 dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
 Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
 Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.  
 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
 zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
 Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
 Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 
                                                                                               
 
We bidden tot de Here God 
 
 
In het begin 
In het begin lag de aarde verloren, 
in het begin in de duisternis. 
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, 
't licht dat vandaag onze dag nog is. 
 
In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
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Schriftlezing 1 door Verona Belksma  
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en 

doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
3 God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, 

en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis 

noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
6 God zei: 'Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van 

elkaar scheidt.' 7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water 

onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd 

avond en het werd morgen. De tweede dag. 
9 God zei: 'Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog 

land verschijnt.' En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het 

samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 

 
 
In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde het vee. 
 
In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en de maan. 
Boven het land en de zee en de stranden, 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 
 
Schriftlezing 2 door Juda Snaterse 
11 God zei: 'Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en 

allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.' En zo gebeurde het. 12 De aarde 

bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die 

vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond 

en het werd morgen. De derde dag. 
14 God zei: 'Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden 

van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze 

moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.' En 

zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag 

te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij 

plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen 

over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag 

dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. 
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In het begin kwamen vogels gevlogen, 
 in het begin werd hun lied al gehoord. 
 Vissen in 't water, wat leeft op het droge: 
 God schiep de dieren elk naar zijn soort. 
 
 In het begin riep God mensen tot leven, 
 in het begin was het woord in hun mond. 
 Wat was het goed om op aarde te leven, 
 wat was God blij dat de wereld bestond. 
 

Schriftlezing 3 door Isabel Marting 
20 God zei: 'Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs 

het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.' 21 En hij schiep de grote zeemonsters en 

alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat 

vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: 

'Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels 

moeten talrijk worden, overal op aarde.' 23 Het werd avond en het werd morgen. De 

vijfde dag. 
24 God zei: 'De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende 

dieren en wilde dieren.' En zo gebeurde het. 25 God maakte alle soorten in het wild 

levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag 

dat het goed was. 
26 God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij 

moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 

over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' 27 God schiep 

de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en 

vrouwelijk schiep hij de mensen.  

 
Jeugdclubs zingen: 
Zie de zon 
Je mag er zijn 
 
 

De dominee vertelt over het thema: Kleurrijke schepping 
 
Onbeschijfelijk 
Van de machtigste berg 



 9 

Tot het diepst van de zee; 
Heel de schepping 
Weerspiegelt uw majesteit. 
 
Elke kleur, elke geur, 
Al wat leeft en beweegt; 
Al wat adem heeft zingt, 
Toch blijft U voor altijd 
Onvolprezen. 
 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
En U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
 
Almachtige, Oneindige; 
Nederig buigen wij neer 
Uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 
 
 
 
Wie bestuurt zelfs de bliksem 
En wijst hem zijn weg? 
Wie zag hemelse schatkamers 
Boordevol sneeuw? 
 
Wie bedacht ooit de zon, 
Is de bron van haar licht? 
Wie verbergt haar en brengt 
Ons verkoeling bij nacht? 
Onvoorstelbaar. 
 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
En U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
 
Almachtige, Oneindige; 
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Nederig buigen wij neer 
Uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 
 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
En U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
 
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk! 
U ziet het diepst van mijn hart 
En toch houdt U van mij! 
U bent geweldig, God. 
U bent geweldig, God. 
 
Jeugdclubs zingen: 
Van A tot Z 
Kleuren kleuren allemaal kleuren 
 
 

Voorbede, stil gebed en zingend het Onze Vader 

 
We geven onze gaven 
Tijdens het geven van onze gaven speelt Joy 4 All enkele bekende liederen. 
Zing maar lekker mee. 
 
God van Licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
 in mijn falen ontbreekt U niet. 
 In uw liefde reist U mee. 
 U bent de rust als het stormt op zee. 
 U bent de rust als het stormt op zee.  
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
 in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
 In uw liefde reist U mee. 
 U bent de rust als het stormt op zee. 
 U bent de rust als het stormt op zee.  
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Refrein: 
 God van licht, wees mijn gids. 
 Leid mij door het donker. 
 Ik vertrouw op U. 
 God van licht, wees mijn gids. 
 Leid mij door het donker 
 veilig naar de kust, waar U woont. 
 Waar U woont, 
 waar U woont, 
 waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
 In de morgen zing ik mijn lied. 
 In uw liefde reist U mee. 
 U bent de rust als het stormt op zee. 
 U bent de rust als het stormt op zee.  
 
(Refrein)  
 
Bridge 4x: 
 U schijnt feller 
 dan de sterren. 
 Heer, U leidt ons door de storm.  
 
God van licht, wees mijn gids. 
 Leid mij door het donker. 
 Ik vertrouw op U. 
 God van licht, wees mijn gids. 
 Leid mij door het donker 
 veilig naar de kust.  
 
(Refrein)  
 
Waar U woont. 
We ontvangen de zegen van God. 
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Na de dienst is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, 
thee en limonade. Iedereen is van harte welkom! 
    

 

    
De gezinsdienstcommissie  Gezinsdiensten 2020 
bestaat uit: 
 
Jolanda Gardebroek  5 april 2020 
Annemieke van Gelder  3 mei 2020 
Jenny Koster   28 juni 2020  
Angred Uitenbroek  27 september 2020 
Colinda Wolfsen   18 oktober 2020 
     
 
     


