
Orde voor de morgendienst op 13 juni 2021 in De Regenboog (overstapdienst) 

Ouderling van dienst: Ilonka Schotman Ouderling van welkom: Henk Morsink 

Organist: Henk de Gooijer   Lector: Jeroen Mensink 

Beamer: Jaco Wessels    Zanggroep: Els Kamerling 

Camera: Liza Zonnebeld   Voorganger: Bertine van de Weg 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied L 280: 1, 2, 5 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 V: Onze Helper is de Heer 

 A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 V: die trouw blijft door alle tijden heen 

 A: en niet loslaat het werk dat zijn hand eens begon. 

V:  Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door onze Heer Jezus 

Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. 

A: Amen 

Luisterlied ‘Ik zal er zijn’ https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

Gebed 

Benoemen verhaal Bijbel Basics ‘Jeremia in de put’ 

Lied ‘Hé, luister mee naar een nieuw verhaal’ https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA 

(hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst) 

Schriftlezing Exodus 3:1-7 en 10-14 

Zingen Ps 89: 1, 7 

Preek 

Orgelspel 

(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst) 

Zingen ‘Je hoeft niet alleen’ (melodie: Verbonden met vader en moeder) 

Je was nog heel klein op die morgen,  

toen doopwater viel op je hoofd. 

God beloofde om voor jou te zorgen.  

Wij hebben Zijn woord steeds geloofd. 

  

refrein: Je hoeft niet alleen,  

maar je gaat met die Ander in zee,  

een Vader, een Moeder, een Vriend,  

dat is God, die gewoon zegt: “Ik leef met je mee”. 

  

Dat was toen, maar je leeft in het heden,  

ook vandaag ga je verder op weg, 

de nevendienst is straks verleden,  

maar hoor goed wat een ieder nu zegt: 

  

refrein: Je hoeft niet alleen,  

maar we gaan graag met jullie in zee, 

en hopen en bidden, dat jij later ook  

heel gewoon zegt: “Ik leef met je mee”. 

 

Kaarsen en wensen, van de ouders naar de kinderen 

Zegenbede 

Cadeautje van het Jeugdwerk 

Zegenlied ‘Ik wens jou’ https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU  

Pastorale mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecte benoemen 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA
https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU


Slotlied L 415: 1 (zanggroep), 2 (allen) 

Zegen – L 415: 3 (allen) 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 


