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Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
- Zegen 
- Zingen: Lied 423 Nu wij uiteengaan… 
- Orgelspel 
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Bedenk dan maar: een grote droom 
begint nu eenmaal klein. 
 
- Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
(Opwekking 710) met combo 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
 
Als de bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
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1. De Here zegent jou 
    en Hij beschermt jou, 
    Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij je zijn, 
    Hij zal zijn vrede aan  je geven. 
2. De Here zegent u 
    en Hij beschermt u, 
    Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij u zijn, 
    Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
- Boekje Bagage voor Catharina, door Edith de Rooy 
 
- Saxofoonmuziek door Catharina, Welmoed en Rik 
 Karen Street ~ Welcome Dance ~ 
 
- “Te groot? “ , door Lauren, Tess en Brent 
 
Een zandkasteel begint met één korrel zand. 
Een zonnebloem als piepklein zaadje. 
Een rivier begint slechts met één druppel. 
Een spinnenweb begint als draadje. 
 
Een vreugdevuur begint met één klein vonkje. 
Een sneeuwpop met één vlok. 
Een schilderij met één klein streepje. 
Een bouwwerk met één blok. 
 
Dus als je denkt: ‘Dat is te groot! 
Bekijk het! Ik verdwijn!’ 
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- Voor de dienst:  Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
(Opwekking 640), met combo 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 87 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195, waarna we gaan zitten 
- Inleiding op het thema: Op reis 
- Gebed, door Inge van de Haar 
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Lieve God, 
Ik zie het voor me, 
dat we een reis gaan maken. 
Op weg naar andere kinderen in de wereld. 
Een reis naar landen waar oorlog is, 
waar arme mensen wonen. 
Naar landen waar kinderen niets hebben, 
misschien geeneens een school. 
 
Het zou fijn zijn, 
als we iedereen blij konden maken. 
Maar hoe moet dat?  
Wat moeten we meenemen? 
Bloemen? Speelgoed? Geld? 
Of alleen maar een hand, een gebaar of een lach? 
God, wilt U ons helpen, om de goede inhoud voor onze 
rugzak te kiezen? Wijst U ons de weg? Amen 
 
- Kees Geluk en Erik van Beek ( clubleiding) 
- Zingen: 10.000 redenen tot dankbaarheid (Opwekking 
733) met combo 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
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Draai ’s even rond als je Jezus lief hebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van Hem houdt. 
 
Spring ’s in de lucht als je Jezus lief hebt. 
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van Hem houdt. 
 
Ga ’s even zitten als je Jezus lief hebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van Hem houdt. 
 
- Kinderen allemaal op het podium met ook ouders van 
Catharina, leiding kindernevendienst en clubleiding 
 
- Zingen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
- Overstap van Catharina Doornbos 
- Zingen: De Here zegent jou (Op Toonhoogte, nr. 395); 
couplet 1 wordt toegezongen aan de kinderen; Allen en 
kinderen: couplet 2 
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- “Een potje met vrede”    Tijn Aikes 
Als ik op reis ga om vrede te brengen, 
dan neem ik een rugzak mee. 
Daar zit niks in, alleen een potje met vrede. 
Ik moet uitkijken dat het potje niet kapot valt 
Dan ga ik op reis naar landen waar oorlog is. 
Overal strooi ik wat van de vrede. 
Ik ga ook naar voetbalstadions waar geweld is, 
ik strooi weer wat vrede. 
En zo ga ik langs alle mensen om vrede te brengen. 
Dan wordt de wereld vast een stuk mooier. 
Alleen…. Ik ben bang dat één potje met  
vrede niet genoeg is. 
Daarom zeg ik tegen iedereen die ook vrede wil, 
maak ook zo’n potje, neem het mee overal waar je komt. 
Breng vrede! 
 
- Op reis 
- Zingen: Sta eens even op als je Jezus lief hebt  
(Kinderopwekking 100) met combo 
 
Sta ’s even op als je Jezus lief hebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van Hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. 
Geef elkaar de hand als je van hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van Hem houdt. 
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Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
- Woord voor onderweg: De twaalf verspieders ( Numeri 
13/14 uit Nieuwe Kinderbijbel), door Harma Pasterkamp  
 
Toen zij bij Paran gekomen waren, dicht bij het land 
Kanaän, koos Mozes twaalf mannen uit, één uit elke 
stam van Israël, die als verspieders naar het land 
Kanaän moesten gaan. 
“Ga de bergen in, “ zei hij tegen hen, “en kijk uit over het 
land om te zien hoe het land er uit ziet en of het volk dat 
er woont, zwak is of sterk en hoeveel er zijn. Kijk of de 
aarde vruchtbaar is en of er bomen zijn, en neem de 
vruchten van het land mee terug.” 
De twaalf verspieders gingen op weg en doorzochten het 
land dat voor hen lag. Zij kwamen bij een beek en daar 
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hakten zij een tak af met een tros druiven eraan. Ook 
plukten zij granaatappels en vijgen. Toen zij 
terugkwamen bij Mozes en Aäron en de Israëlieten, 
lieten zij hun het fruit zien. 
“Het is inderdaad een land van melk en honing,”zeiden 
zij, “maar het volk is sterk en de steden hebben muren 
en zijn erg groot. Wij zagen er de kinderen van Enak. In 
het zuiden wonen de Amelekieten; de Hethieten, de 
Jebusieten en de Amorieten wonen in de bergen, en de 
Kanaänieten wonen bij de zee en langs de rivier de 
Jordaan.” 
Kaleb, die één van de twaalf spionnen was geweest, 
zei:“Laten wij dadelijk op weg gaan en het land in bezit 
nemen. Wij zijn sterk genoeg!” 
Maar anderen zeiden: “Wij kunnen niet tegen deze 
mensen vechten! Jij ziet het verkeerd. Zij zijn sterker dan 
wij en het land is een land, dat de mensen die er wonen 
verslindt. Al de mensen zijn enorm groot. De zoons van 
Enak zijn reuzen! Wij leken wel sprinkhanen naast hen!” 
 
Toen verhief het volk zijn stem en zij riepen: “Laten wij 
een nieuwe leider kiezen en laten wij naar Egypte 
teruggaan!” 
Kaleb en Jozua, twee van de twaalf spionnen, spraken 
tot het volk: “Het land waar we doortrokken, is een goed 
land. Als de Heer met ons ingenomen is en het land aan 
ons geeft, zal het werkelijk een land van melk en honing 
zijn. Maar ga niet tegen de Heer in en vrees het volk van 
het land niet. De Heer is met ons.” 
Toen stond het volk op het punt Kaleb en Jozua te 
stenigen en God werd erg boos en sprak tot Mozes. 
“Hoe lang zullen deze mensen nog dingen doen die Mij 
boos maken?”, zei Hij. Hoe lang zal het nog duren 
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voordat zij in Mij geloven en in de wonderen, die Ik hun 
laat zien? 
 
- Muziek: op saxofoon door Catharina en Welmoed 
Doornbos en Rik Aikes:  Antonin Dvorak- New World 
Symfony  ~ Largo ~; Bewerkt door Ilse Bies  ( KNA) 
 
- Zingen: Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd met 
combo 
 
Refrein (2x) 
Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. 
Jezus wil je helpen, als jij in Hem gelooft. 
Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. 
Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft 
Hij is een God van liefde 
Hij houdt heel veel van jou 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw 
Refrein (2x) 
Ook wij moeten dit leren 
Om altijd trouw te zijn. 
en doen wat we beloven 
Dat geldt voor groot en klein. 
Refrein (2x) 
 
- Gebed 
- De bijbel open: Lucas 10: 1-11, 22 en 23, door Anneke 
de Boer  
 
 
 
 
 


