
Ontmoetingskerk, 5 februari 2023 

Welkom 

 

Zingen: lied 216 

 

We worden stil 

 

Bemoediging, drempelgebed 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 

 

Laten we bidden: …. 

 

v.:    Weet dat God bij je is. Hij geeft je vergeving, liefde en vrede. 

a.:    Amen 

 

Over de dienst 

 

Zorg én vertrouwen - Morgen komt het goed – Diggy Dex 

 

1e prikkel:  

Geloof is als een theezakje, het moet de kans hebben even in te trekken 

 

2e prikkel:  

Voor deze ene maakt het verschil: https://www.youtube.com/watch?v=QQwpQLkQGPs 

 

Zingen/luisteren: Multicolor – Son Mieux - 

https://www.youtube.com/watch?v=OggAWR290_c 

 

De kinderen mogen naar de KWD. We zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar …’ 

 

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.  

 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 

3e prikkel:  

Matteüs 5: 1-16 (uit de Bijbel in Gewone Taal)  

 

Zingen/luisteren: Alles komt goed - https://www.youtube.com/watch?v=-gYReb_cqGU 

 

4e prikkel:  

Prikkelpreekje 

 

Zingen: lied 286 

 

5e prikkel: 

Inspiratie: Give into giving - https://youtu.be/CZAz4NCUPck 
 

Ont-prikkelen: gelegenheid tot het aansteken van een kaarsje als gebed (ondertussen 

luisteren we naar: Tot jij mijn liefde voelt …. )  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQwpQLkQGPs
https://www.youtube.com/watch?v=OggAWR290_c
https://www.youtube.com/watch?v=-gYReb_cqGU
https://youtu.be/CZAz4NCUPck


(woorden of punten voor gebed? Stuur een WhatsApp-berichtje naar Annette: 06-

10122415) 

Afsluiting van het gebed met lied 1006 

 

6e prikkel: 

Geloof is als een theezakje, het moet de kans hebben even in te trekken 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, jongsten kunnen uit de oppas gehaald 

 

Zingen: lied 423 

 

Zegen (met gezongen ‘Amen’) 


