
Kinderdienst op 8 november 2020 
Thema: en toen… 

Lector: Sanne van Wijk 
Koor: Renate Vonk, Ariëlle Klein, Vera en Dieke van Mourik, Nienke Haag, Loïs Bassa, Nieske 

Voormolen 
Pianist: Dick v.d. Garde 

 
Welkom door Elsbeth, jeugdouderling 

Zingen: lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal  

We worden stil voor God 

Bemoediging en groet 

v.: wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid 
a.:  en belooft dat Hij ons nooit loslaat 
 
v.:  Weet dat God met je is met zijn liefde, zijn goedheid en zijn ontferming. 
a.: Amen 
 
En toen: https://youtu.be/m6cqXRNXVj0 
 
Gebed 
 
En toen: De tijd van het begin  https://www.youtube.com/watch?v=AHEYnE4RUFw  
 
Zingen: Lied 8b: 1, 3 en 5 – Zie de zon, zie de maan 
 
En toen: De tijd van Abraham - de sterren aan de Hemel  
 
Zingen: Lied 805: 1 en 3 - Abraham, verlaat je volk verlaat je stam 
 
En toen: De tijd van Mozes  
 
Zingen: Lied 806 - Zomaar te gaan met een stok in je hand 
 
En toen: De tijd van David – op de vlucht  
 
Luisteren: Dapper als David https://www.youtube.com/watch?v=R3MOAmTVI5s 
 
En toen: De tijd van Jezus – De Emmausgangers  
 
Zingen: lied 837: 1 – Iedereen zoekt u, jong of oud 
 
En toen: De tijd van Paulus – roeping van Saulus naar Paulus  
  
Zingen: lied 934 – Ik ben ….  
 
En toen: De tijd van ons  
 

https://youtu.be/m6cqXRNXVj0
https://www.youtube.com/watch?v=AHEYnE4RUFw
https://www.youtube.com/watch?v=R3MOAmTVI5s


Luisteren: His-story – Make some noise kidsclub 
https://makesomenoisekids.club/videos?id=453564176 
 
Bidden, met als afsluiting het gezongen Onze Vader, lied 1006 
https://www.youtube.com/watch?v=lPSaNqGsrBM&t=20s  
 
Over de collecte –  
 
Slotlied: Ik zal er zijn voor jou  
 

Ik zal er zijn voor jou, 
dat heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou 
met vrede en met recht. 
 
Ik zal er zijn voor jou  
een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou,  
Ik ben er altijd bij. 
 
Ik zal er zijn voor jou,  
ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou,  
mijn licht straalt om je heen. 

 
Woorden van zegen (we zeggen samen Amen) 
 
Bij het naar buiten gaan, luisteren we naar: https://www.youtube.com/watch?v=u_6JrWqmxtk 
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