
Vriendendienst zondag 12 oktober  

FAQ: Op een dag drink je geen bier meer….. 
Voorganger: ds Gert Hutten 
 
Welkom, 
 
PvN 150 Alle eer aan God 
 
Alle eer aan God 
Eer Hem in zijn heilige woning 
Eer Hem in zijn hemelse koepel 
Overweldigend gewelf 
Alle eer aan God 
Om zijn machtige daden 
Eer Hem, om zijn grootheid 
Met het geschenk van je adem 
 
Eer aan Hem, wat Hij zegt is hijzelf 
 
Alle eer aan God 
Eer Hem met een stoot op trompetten 
Eer Hem met gitaar en piano 
Een Hem dansend bij de drum 
Alle eer aan God 
Met de fluiten en snaren 
Eer Hem met cimbalen 
Met het geluid van de bekkens 
 
Alle adem, geef eer aan de HEER 
Alle eer aan God 
Alle eer aan God 
 
Psalm 150 Looft de HEER 

 
1. Looft de HEER uw God alom, 
looft Hem in zijn heiligdom. 
Looft Hem, maakt zijn naam bekend, 
looft Hem in zijn firmament. 
Looft de HEER om al zijn deugden. 
Looft Hem om zijn sterke macht. 
Looft Hem die zijn werk volbracht. 
Looft de HEER met grote vreugde. 
 
2. Looft de HEER, brengt Hem uw dank, 
looft Hem met bazuingeklank. 
Looft Hem met de harp en luit, 
looft Hem met de trom en fluit. 
Looft de HEER, elk moet Hem eren. 
Looft Hem, laat de cimbels slaan. 
Looft Hem, vangt de reidans aan. 
Al wat ademt, looft de HERE! 
 
Votum & Zegen  



Gebed 

Kinderlied : Weet je dat de Vader je kent 
 
Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent, 
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods 
hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen, 
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard, 
nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit, 
mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg. 
 
Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent, 
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods 
hand. 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom, 
m'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks, 
al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn, 
al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij, God houdt van mij, God houdt 
van mij. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van waarde ben, 
Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods hand, een parel in Gods 
hand. 
 
Film 

Preek 
samenvatting van de preek als Geloofsbelijdenis  

 
Opw 625 Bij u ben ik thuis 

 
Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig.  
In U is mijn huis, in U ben ik heilig, in U.  
Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen.  
In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, in U.  
  
U neemt mij in uw armen  
en droogt mijn tranen af.  
  
Refrein:  
Wat een liefde, wat een liefde,  
wat een liefde! 
Wat een liefde, wat een liefde,  
wat een liefde! 
  
Bij U is het goed, U geeft mij uw zegen.  
In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, in U.  
U hebt Uzelf voor mij gegeven.  
In U kan ik zijn, in U kan ik leven, in U.  
  
Ik hoef niets te verbergen,  
want U wijst mij niet af.  



  
Refrein: 
Wat een liefde, wat een liefde,  
wat een liefde! 
Wat een liefde, wat een liefde,  
wat een liefde! 
 
En dat ik steeds terug mag komen,  
ook als ik ver ben afgedwaald. 
En U mij altijd wilt vergeven  
wanneer ik heb gefaald.  
  
Refrein:  
Wat een liefde, wat een liefde,  
wat een liefde! 
Wat een liefde, wat een liefde,  
wat een liefde! 
  
U bent liefde,U bent liefde, 
U bent liefde!   
U bent liefde,U bent liefde, 
U bent liefde! 
 
Collecte  
To everything (turn, turn, turn) Prediker 3:1-8 
 
To everything (turn, turn, turn) 
There is a season (turn, turn, turn) 
And a time for every purpose, under 
heaven 
 time to be born, a time to die 
A time to plant, a time to reap 
A time to kill, a time to heal 
A time to laugh, a time to weep 
 
To everything (turn, turn, turn) 
There is a season (turn, turn, turn) 
And a time for every purpose, under 
heaven 
A time to build up, a time to break 
down 
A time to dance, a time to mourn 
A time to cast away stones,  
a time to gather stones together 
 
To everything (turn, turn, turn) 
There is a season (turn, turn, turn) 
And a time for every purpose, under 
heaven 
A time of love, a time of hate 
A time of war, a time of peace 
A time you may embrace,  
a time to refrain from embracing 

To everything (turn, turn, turn) 
There is a season (turn, turn, turn) 
And a time for every purpose, under 
heaven 
A time to gain, a time to lose 
A time to rend, a time to sew 
A time to love, a time to hate 
A time for peace, I swear its not too 
late 
 
Vertaling  

1)Voor alles wat gebeurt is er een 
uur,  
een tijd voor alles wat er is onder de 
hemel.  
2)Er is een tijd om te baren  
en een tijd om te sterven,  
een tijd om te planten  
en een tijd om te rooien.  
3)Er is een tijd om te doden  
en een tijd om te helen,  
een tijd om af te breken  
en een tijd om op te bouwen. 
4)Er is een tijd om te huilen  
en een tijd om te lachen,  
een tijd om te rouwen  
en een tijd om te dansen.  



5)Er is een tijd om te ontvlammen  
en een tijd om te verkillen,  
een tijd om te omhelzen  
en een tijd om af te weren.  
6)Er is een tijd om te zoeken  
en een tijd om te verliezen,  
een tijd om te bewaren  
en een tijd om weg te gooien.  

7)Er is een tijd om te scheuren  
en een tijd om te herstellen,  
een tijd om te zwijgen  
en een tijd om te spreken. 
8)Er is een tijd om lief te hebben  
en een tijd om te haten.  
Er is een tijd voor oorlog  
en er is een tijd voor vrede. 

 
 

Opw 630 Op elk moment van mijn leven  
 

Op elk moment van mijn leven  
in voor- of tegenspoed  
aanbid ik U, mijn Jezus  
en dank U voor uw bloed.  
Ik vind kracht in U, mijn Vader,  
als ik heel dichtbij U ben.  
Mijn hart en mijn gedachten  
worden warm als ik bedenk:  
  
Refrein:  
Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.  
Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood.  
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
´Ik hou van U´.  
 
Op elk moment van mijn leven  
bij dag en bij nacht  
wil ik uw woorden lezen  
en dragen in mijn hart.  
In de stormen van mijn leven,  
in de regen, in de kou,  
wil ik schuilen in uw vrede,  
wil ik rusten in uw trouw.  
 
Refrein:  
Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.  
Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood.  
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
´Ik hou van U´. 
 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
´Ik hou van U´. 
 
Zegen 
 
Barkrukmoment. 
Eten in de benedenzaal 


