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Opening 
 
Psalm 75 : 1 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 
 
Gebed: Ds. D. Zoet 
 
Avondzang : 7 
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d’ eer. 
 
 
Bijbelvertelling 
 
 
Psalm 87 : 3 en 4 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
  
God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen 
 
 
Zendingsverhaal 
 
 
Psalm 86 : 5 
Al de heid’nen door Uw handen 
Voortgebracht in alle landen, 
Zullen tot U komen, HEER’, 
Bukken voor Uw aanschijn neer, 
En Uw naam ter ere leven. 
Gij zijt groot en hoog verheven; 
Gij doet duizend wonderheên; 
Gij zijt God, ja Gij alleen. 
 
 
Gebed en Sluiting: Elly 



 
Zingen: Heer', ik hoor van rijke zegen 

 

Heer', ik hoor van rijke zegen  
Die Gij uitstort, keer op keer,  
Laat ook van die milde regen,  
Dropp'len vallen op mij neer,  
Ook op mij, ook op mij,  
Dropp'len vallen ook op mij.  
 
Ga mij niet voorbij, o Vader!  
Zie hoe mij mijn zonde smart,  
Trek mij met Uw koorden nader  
Stort Uw liefd' ook in mijn hart,  
Ook in mij, ook in mij,  
Stort Uw liefd' ook uit in mij  
 
Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 

Gij geeft blinden d’ ogen weer! 

Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 

Werk in mij met kracht, o Heer’! 

Ook in mij, ook in mij, 

werk ook door uw kracht in mij! 

 
Ga mij niet voorbij, o Herder,  
Maak mij gans van zonde vrij,  
Vloeit de stroom van zegen verder,  
Zegen and'ren, maar ook mij!  
Ja, ook mij, ja ook mij,  
Zegen and'ren, maar ook mij. 
 
Collecte 
 
Zoals u in de afgelopen tijd hebt kunnen merken gaat het werk van de zondagsschool 
door. We zouden het fijn vinden als u iets zou willen geven. Dit kan via de Scipio-app of 
door een bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van de diaconie: 
NL13RABO0366312367. Vermeldt u er dan even bij dat het voor de zondagsschool is? 
Hartelijk dank. 
 
 
Opdracht: 
Groep 1 t/m 4: Kleur de voorplaat van dit programma 
Groep 5 t/m 8: Maak de puzzel hieronder. Wat is de zoekzin? 
 
Inzenden: info@vandewerfhorst.eu of 06-51001442 
 

mailto:info@vandewerfhorst.eu


 

 


