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Thema: Waarom staan die stenen daar 

 

  
 
 
 
 
 
 



Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Lied 288 ’Goedemorgen, welkom allemaal’  
https://www.youtube.com/watch?v=IOe2CQZ44SA 
 
Groet en bemoediging 
 
Inleiding Thema 
 
Zingen AWN III, 3 Begeleiding met orgel 

 
Twaalf stenen in een kring, 
hier bleef ’t water staan 
en het volk van Israël ging 
droog door de Jordaan. 
Refrein b 
 
Twaalf stammen op een rij 
in een lange stoet, 
liepen aan de ark voorbij 

https://www.youtube.com/watch?v=IOe2CQZ44SA


Kanaän tegemoet. 
 
Refrein a 
 
Gebed 
 
Zingen: “This little light of mine” 
https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ 
This little light of mine,  
I'm gonna let it shine 
This little light of mine,  
I'm gonna let it shine 
This little light of mine, 
I'm gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine 
(pause) 
 
This little light of mine,  
I'm gonna let it shine 
This little light of mine,  
I'm gonna let it shine 
This little light of mine,  
I'm gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine 
 
Jesus is the Light, I'm gonna let Him shine 
Jesus is the Light, I'm gonna let Him shine 
Jesus is the Light, I'm gonna let Him shine 
Let Him shine, let Him shine, let Him shine 
 
I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout, shout 
I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout 
I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout, shout 
I will run around, I'll jump off the ground and shout, shout 
 
This little light of mine, I'm gonna let it shine 
This little light of mine, I'm gonna let it shine 
This little light of mine, I'm gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine 
I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout, shout 
I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout 
Jesus is the Light, 

https://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ


I'm gonna let Him shine, Jesus is the Light, I'm gonna let Him shine 
(I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout, shout) 
Jesus is the Light, 
I'm gonna let Him shine, Let Him shine, let Him shine, let Him shine 
(I will run around, I'll jump off the ground and shout, shout) 
Let it shine, Let it shine, let it shine 
Let it shine, Let it shine, let it shine 
 
Lezing: Jozua uit “Op weg” blz. 83-84 
 
Zingen: “You say” van Lauren Daigle 
https://www.youtube.com/watch?v=N8WK9HmF53w 
(lied van Anke) 
 
Korte overdenking  
 
Verhaal met platen: Opa Knoest bouwt een huis 
 
Liedje “opa knoest bouwt een huis” 
https://www.youtube.com/watch?v=7ghNhZiBA78 
 
Stilstaan en verder gaan: 
 * filmpjes/presentaties van de kinderen die overstappen 

* gedicht 
Ga maar op weg met je kennis en dromen. 
Ga nu van hier, sla je vleugels maar uit. 
Vlieg nu naar later en zoek waar je heen wilt. 
Kies voor een weg die de toekomst ontsluit. 
Speur naar een spoor dat het waard is te volgen.  
Zoek naar een doel waar je echt voor kunt gaan. 
Vraag naar een plek waar je houvast kunt vinden, 
Grond die je draagt, waar je stevig kunt staan. 
Drink uit de bron die jouw dorst weet te lessen. 
Eet van het brood dat verzadigt en voedt. 
Deel met wie hongert naar vriendschap en vreugde. 
Wees als een maatje voor wie jou ontmoet. 
Weet van de Droom die al eeuwenlang rondgaat. 
Fluister die door en maak waar wat je zegt. 
Doe wat je doen kunt, en deel van je kennis: 
Werk aan een wereld van vrede en recht. 
Vlieg nu maar weg naar de toekomst van morgen. 
Ga maar, je kunt het. Je bent er klaar voor. 
Ga met Gods zegen en vind je bestemming. 
Hoop en vertrouw op de Kracht die je draagt. 

* toespraakje leiding kinderdienst overhandigen  steen+boekje 
 * overhandigen doopkaars door ouder aan kind 

https://www.youtube.com/watch?v=N8WK9HmF53w
https://www.youtube.com/watch?v=7ghNhZiBA78


 * filmpje tienerdienst (Thomas Abbes) 
 * wensen vanuit de gemeente (filmpjes) 
 
Zingen “Ik wens jou” https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
Gebeden 
 
Collecte  
 

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


Slotlied: Fiesta Celestial - Trinity 
https://www.youtube.com/watch?v=_16b3tYd8pE 
 
Zegen 
 
(orgelspel: Lied 423 “Nu wij uiteen gaan” ) 
 
. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_16b3tYd8pE

