
Startdienst 
Maranathakerk, 15 september 2019 

 

 

 
 

Dienst voor 'durfals' 
 
Aanvang:  10.00 uur 
Voorgangers: ds. M.P. Vis en ds. R.R. Maathuis 
Organist:  Bert Kruis 
M.m.v.:   Chr. kinderkoor 'Jonge klanken' uit 
   Molenaarsgraaf 
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Welkom 
 
We zingen Psalm 150: 1 en 2 
Looft God, looft Hem overal.  
Looft de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.  
 
Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijkt Hem!  
Cither, cimbel, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
We zingen het 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 
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Gebed 
 
We zingen lied 218 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
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. 
 
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. 
 
We lezen de tien geboden 
In Christus spreekt God je aan: 
Ik ben de Heer, je God 
Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. 
Ik heb je vrijgekocht van de duivel. 
Ik wil jouw God zijn! 
 
1.Ga niet naar een ander   
  Ik heb je lief 
2.Eer Mij niet op jouw manier   
  Mijn manier geeft vrijheid 
3.Misbruik Mijn naam niet   
  Mijn naam redt jouw leven 
4.Gebruik mijn dag goed    
  Dit is de dag van ons samen  
5.Respecteer je vader en moeder   
  Door hen leer je Mij kennen 
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6.Kom niet aan het leven van een ander   
  Ik bescherm het jouwe toch ook             
7.Bewaar het geheim van man en vrouw  
  Ik maak hen één in Mij 
8.Neem niet wat van een ander is  
  Ik zorg toch voor je 
9.Wees trouw in wat je zegt   
  Zo heb je Mij ook leren kennen 
10.Wees niet jaloers    
  Ik vervul het verlangen van je hart 
 
Het kinderkoor zingt  
 
Wij zijn hier bij elkaar 
Het is goed om U te prijzen 
U bent het meer dan waard 
Uw goedheid en uw liefde 
zijn ongeëvenaard 
 
U bent onze grote koning 
de God van het heelal 
U bent meer nog dan geweldig 
en altijd overal 
 
Wij zijn hier bij elkaar in uw naam o Heer 
En U bent hier bij ons dus wat willen we nog meer 
We zingen, dansen, klappen en we buigen voor U neer 
Met alles wat we doen geven wij U alle eer 
 
Nee, het valt niet uit te leggen 
het is echt ongekend 
met geen pen is te beschrijven 
hoe prachtig mooi U bent 
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En we zien iets van uw schoonheid 
door heel de schepping heen 
U bent werkelijk fantastisch 
zoals U is er maar één 
 
Wij zijn hier bij elkaar in uw naam o Heer 
En U bent hier bij ons dus wat willen we nog meer 
We zingen, dansen, klappen en we buigen voor U neer 
Met alles wat we doen geven wij U alle eer 
 
Wij zijn hier bij elkaar in uw naam o Heer 
En U bent hier bij ons dus wat willen we nog meer 
We zingen, dansen, klappen en we buigen voor U neer 
Met alles wat we doen geven wij U alle eer 
Met alles wat we doen geven wij U alle eer 
 
 
Wees niet bang 
Elke moment dag en nacht 
bent U heel dichtbij 
wees niet bang, Ik help je wel 
zegt U tegen mij  
  
Ik hoef niet bang te zijn 
want U bent erbij 
U bent net zoals een schild 
zo beschermt U mij  
  
God de Heer 
gaat mij voor 
Hij is groot en goed 
ik hoef niet meer bang te zijn 
Hij is groot en goed  
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Sing a song for the peace 
Sing a song for the peace of the people, 
sing a song for the rights of ev'ry-one. 
Sing a song for the peace of the people, 
sing a song for the rights of ev'-ry-one. 
Give your hand and we'll be a friend, 
each to another in ev'ry place or land. 
Give your hand and we'll be a friend, 
each to another in ev'ry place or land. 
 
Moment met de kinderen 
 
We zingen het uitzinglied 
(Na het zingen gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar de 
kindernevendienst, de overige kinderen gaan terug naar hun plek in de 
kerk) 

 
Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door. 
En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
We lezen 1 Samuel 17 uit de kinderbijbel 
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We zingen Opwekking voor Kinderen nr. 88 
Boem, boem, boe-mer-de boe-mer-de boem. 
Boem, boem, boe-mer-de boe-mer-de boem. 
 
Wat was dat? Dat was Goliath. 
Hij had een grote mond, 
maar toen viel hij op de grond. 
Wat was dat? Dat was Goliath! 
Met zijn zwaard en speer 
tegen David en zijn Heer. 
 
O, o, Goliath, 
jammer pech gehad 
Tjonge jonge wat een reus. 
Hij lijkt wel sterk maar niet heus. 
 
Wat was dat? Dat was Goliath. 
Zijn taaltje was gemeen, 
maar toen viel hij door een steen. 
Wat was dat? Dat was Goliath! 
Z'n kracht was toch beperkt. 
Dat heeft iedereen gemerkt. 
 
O, o, Goliath, 
niet goed ingeschat. 
God en David uitgedaagd. 
Laatste actie niet geslaagd. 
 
Wat was dat? Dat was Goliath. 
Veel te stoer gepraat, 
maar nu is het veel te laat. 
Wat was dat? Dat was Goliath! 
Hij vroeg er zelf om. 
O, wat was hij trots en dom. 
 
Verkondiging 
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We zingen Opwekking voor Kinderen nr. 170 
 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 
U bent de God 
van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 
(Refrein) 
 
U bent de God 
van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 
(Refrein) 
 
U bent de allerbeste, (3x) 
U bent die U bent. 
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Het kinderkoor zingt 3 liederen 
 
Hinneh ma tov 
Hineh ma tov uma na'im 
Shevet achim gam yachad. 
 
 
'k Stel mijn vertrouwen (samen met de gemeente in canon)  

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
 
61 woorden 
Een heel eenvoudig liedje, 
een simpel melodietje, 
gewoon om U te zeggen 
dat ik van U hou. 
Met éénenzestig woorden, 
en ook maar twee akkoorden, 
gewoon om U te zeggen 
dat ik van U hou. 
Ik hou, ik hou van U, U, U. 
Heer, ik hou van U. 
Ik hou, ik hou van U, U, U. 
Heer, ik hou van U. 
 
Verslag World Servants door Melanie Kieboom 
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We zingen Opwekking 807 
 
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.  
 
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) 
 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. (4X) 
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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.  
 
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. (5x) 
 
Gebed 
(Na het gebed komen de kinderen terug uit de kindernevendienst.) 

 
Collecte 
Tijdens de collecte luisteren we naar 'Ik ben dapper net 
als David' en 'David was maar klein'. 
 
We zingen Lied 430 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
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Zegen, gevolgd door gezongen 'Amen' 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst is er koffie en limonade met wat lekkers. 
Ook staat er een kletspot op tafel met vragen waarover 

we met elkaar kunnen (na)praten. 


