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Thema:

Bestaat God (eigenlijk wel)?



Welkomstwoord

Uitleg over de kerk

Kinderopwekking 264: 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.

Refrein:
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.

 
Het valt niet uit te leggen,

het is echt ongekend.
Met geen pen is te beschrijven hoe prachtig mooi U bent.

En we zien iets van Uw schoonheid
door heel de schepping heen.
U bent werkelijk fantastisch,

zoals U is er maar één. 

(Refrein) – 2x

Met alles wat we doen,
geven wij U alle eer.

We nemen tijd om elkaar te begroeten

Gebed

Vragen moment (interactief)!



Kinderopwekking 77: God kent jou

God kent jou
vanaf het begin.

Helemaal van buiten
en van binnenin.

Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)

Ja, Hij houdt van jou en mij.

Kort filmpje (project juf Mariska, Malawi)

Collecte (Tijdens de collecte zingen we Kinderopwekking 4 onder
begeleiding van Arnout en Daisy op klarinet):

Is je deur nog op slot?

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?

Van je krr, krr, krr,
doe 'm open voor God,

want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is,

maar 't is er nog zo donker,
er is iets wat ik mis.

Kinderzangdienst onder leiding van Hadassa

Kinderopwekking 277: Een plek op deze aarde

Yeah - ie - yeah - ie - yeah - ie - yeah - yeah - ie – yeah
Soms denk je bij jezelf: Ben ik echt wel nodig

de wereld draait wel verder zonder mij
Ik doe ook nooit iets goed, wat ben ik toch een loser

Het gaat veel beter zonder mij erbij



Ben je ernstig ziek of heb je een beperking
of heb je iets zoals ADHD

En hierdoor gaan de dingen vaak wel effe anders
en krijg je het gevoel: ik tel niet mee

Refrein:
Voor jou is er een plek op deze aarde 

en niemand past er in behalve jij.
Een plaats die God speciaal voor jou bedacht heeft.

Nee, de wereld die is niet compleet
zonder jou erbij.

Yeah - ie - yeah - ie - yeah - ie - yeah - yeah - ie – yeah
Ben je soms heel slim en ontzettend pienter,

maar ondanks dat gaat het niet al te best.
Je bent wel hoogbegaafd, maar soms ook erg onzeker,

omdat je denkt: ik hoor niet bij de rest.

(Refrein)

Omdat je anders bent dan de meeste mensen,
doet dat heel vaak diep van binnen pijn.

Maar God heeft jou gemaakt en Hij zag dat het goed was.
Dus twijfel er niet aan: je mag er zijn.

(Refrein) – 2x

Kinderopwekking 18: Ben je groot of ben je klein

Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin;
God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin;

God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:

God houdt van jou.
Hij is vol liefde.

God houdt van jou!



Kinderopwekking 316: Tom Tom

We gaan op vakantie naar een camping aan de zee.
Zonnebril, zonnebrand en ook de hond gaat mee.

Geen huiswerk te leren, ik ben even lekker vrij.
Een paar uur in de auto, maar dat is zo voorbij.

Geen zorgen om de route, TomTom is onze kaart.
We kunnen niet verdwalen, en dat is heel wat waard.

Refrein:
Hij wijst de weg, ga je links of ga je rechts.

Vertrouw erop dat hij het weet.
Hij wijst de weg, ga je door of toch terug.

Let op dat je hem niet vergeet.
Luister altijd naar wat hij zegt, dan kom je

uiteindelijk goed terecht.

Net als de TomTom wijst ook de Bijbel mij de weg.
Want daar lees ik wat de Here God tegen me zegt.

Zijn Woord is een lamp en is een licht op heel mijn pad,
daarom lees ik de Bijbel, dat is mijn grootste schat.

Al is het soms wat moeilijk, ik volg Hem waar Hij gaat.
En dreig ik te verdwalen, Hij geeft mij goede raad.

(Refrein) 

(2x)
Uw Woord, uw Woord, uw Woord

is een lamp voor mijn voet.
Uw Woord, uw Woord, uw Woord
is een licht, een licht op mijn pad.

Hij wijst de weg, ga je links of ga je rechts.
Vertrouw erop dat Hij het weet.

Hij wijst de weg, ga je door of toch terug.
Let op dat je Hem niet vergeet.

(Refrein)



Kinderopwekking 97: Daarom bidden wij

Soms dan hoor je mensen zeggen:
'Wat heeft bidden nu voor zin?'
Denk je dat God naar je luistert,

daar geloof je toch niet in?
Daar geloof je toch niet in!

Maar gelukkig mag ik weten,
als ik echt en heel oprecht

met de Here God ga praten,
luistert Hij naar wat ik zeg,
luistert Hij naar wat ik zeg.

In de bijbel staat geschreven,
dat de Heer aan ons wil geven
al het goede van zijn koninkrijk.

Hij wil als een vader zorgen.
Ied're avond, ied're morgen
staat Hij met zijn liefde voor

ons klaar.

En daarom bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus.

Bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus de Heer.

Kinderopwekking 202: Hij is de Heer, God almachtig

Onze God, Hij is de Heer der heren,
niets en niemand is aan Hem gelijk.

Tot in eeuwigheid zal Hij regeren
in zijn hemels koninkrijk.

Daarom zal ik voor altijd Hem dienen,
Hem verhogen als Koning en Heer.

Refrein:
Want Hij is de Heer God almachtig,
de Schepper van hemel en aard.

Hij is de lof en aanbidding,
onze dank, onze eer meer dan waard.

Nog voor er maar ooit iets geschapen was,
toen was onze God er al.

En Hij had toen al de hoogste plaats
als de Koning van heel het heelal.



(Refrein)

Ja, ook in de tijd waarin wij nu leven,
bezit Hij nog alle macht.

En schijnt het licht van zijn koninkrijk
tot diep in de duistere nacht.

(Refrein)

En wat er nog komt aan onzekerheden,
één ding dat is een feit.

Gods koninkrijk zal er altijd zijn
tot in alle eeuwigheid.

(Refrein)
onze dank, onze eer meer dan waard,

onze dank, onze eer meer dan waard. Olé

Preek: Bestaat God (eigenlijk wel)?

Open Altaar

Kinderopwekking 62: Wij danken U

Wij danken U. (halleluja)
Wij danken U. (halleluja)

Wij danken U
voor wie U bent, o Heer.
Wij danken U. (halleluja)
Wij danken U. (halleluja)

Wij danken U voor wie U bent.

U houdt van ons zoals we zijn.
U vult ons met Uw lieflijkheid.

U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij.
Voor nu en voor altijd.



Ik klap voor U.
(klap, klap, klap)
Ik stamp voor U.

(stamp, stamp, stamp)
Ik dans voor U

voor wie U bent, o Heer.
Ik juich voor U.

(gejuich!)
Ik zing voor U.
(la, la, la, la, la)

Ik dank U Heer voor wie U bent.

U houdt van ons....

Wij danken U....

Uitleg bloemen

Kinderopwekking 319: Hé, weet jij

Hé weet jij, dat God jou nooit alleen laat?
Hé weet jij, dat God met jou meegaat?

Als je zo naar huis toe gaat of ergens anders heen,
gaat de Here God ook mee, Hij laat jou nooit alleen, nooit alleen!

Hé weet jij, dat God jou nooit alleen laat?
Hé weet jij, dat God met jou meegaat?

Als je zo naar huis toe gaat of ergens anders heen,
gaat de Here God ook mee, Hij laat jou nooit alleen, nooit alleen!

Hé!

Zegen

Fijn dat u er was! Mocht u nog meer vragen hebben over onze kerk of het
Christelijk geloof, dan kunt u altijd contact opnemen via het kerkelijk bureau
van de Kerk van de Nazarener Hoeksche Waard.We helpen u graag verder!

www.kerkvdnazarener-hw.nl


