
Gezinsdienst    25 april 2021   
 
van A tot Z ! 
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling Mariëlle de Jong 
organist Luitzen Overwijk 
 
orgelspel 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
lied 288   
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
lied “van A tot Z”  - opwekking voor kids 
 
gebed 
 
BIJBELS ALFABET : van A t/m G    
 
BIJBELS ALFABET : van H t/m M 
 
lied Ps. 23c : 1, 3, 5     
 
lezing uit de bijbel Ps. 139 : 1-10   
(bijbel in gewone taal)  
 
lied Ps. 139b  
 
BIJBELS ALFABET : van O t/m S 
 
lied ‘licht’ - make some noise kids  
Soms lijkt de wereld zo donker 
En kijken mensen zo somber 
Maar U geeft blijdschap  
En die is voor iedereen 
Soms zie ik kinderen huilen 
Bij U mogen ze schuilen 
Want U geeft blijdschap  
En die is voor iedereen 
 
U zei dat wij licht in de wereld zijn 
Die hoop en liefde schijnt 
De duisternis verdrijft (hey) 
Wij gaan door, want Uw liefde schijnt 
Als een lichtshow voor de wereld! 

Kom op! We gaan, doe je lampen aan 
Ja, we staan stevig op de Rots 
U heeft alles gedaan, 
Ja, we willen doen wat U doet. 
Want U maakt alles weer goed! 
 
refrein : 
Wij staan in het licht 
Breken door de duisternis 
Telkens als het donker is 
Schijnen wij dit felle licht 
Jezus is ons licht - licht 
Sterker dan de duisternis 
Op alles wat nog donker is 
Schijnen wij dit felle licht 
We schijnen met Uw licht! 
 
Soms zijn er mensen zo bang en 
Kijken ze soms zo gespannen 
Maar U geeft vrede en die is voor 
iedereen 
Soms zie ik spannende dingen 
Dan ga ik over U zingen 
Want U geeft vrede en die is voor 
iedereen 
 
U zei dat wij licht in de wereld zijn 
Die alle angst verdrijft zodat de pijn 
verdwijnt (hey) 
We gaan voorop als een kind zo vrij 
We laten U zien, geen illusie 
Sterk in uw naam, door wat U heeft 
gedaan 
Als we gaan, dan is het licht niet te 
weerstaan 
Uw handen en voeten, willen wij zijn 
Yes! Let your light shine! 
 
refrein 
 
“Er zij licht”, spreekt Zijn stem 
Nee, er is geen schaduw  
te donker voor Hem 
 
refrein 
 
ALFABET : van T t/m Z 
 
lied ‘alfa en omega’ - Mozaiek Worship    
 

https://www.youtube.com/watch?v=LKGJAP6HJcw
https://www.youtube.com/watch?v=LKGJAP6HJcw


overdenking 
 “Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God, 
Ik ben het begin en het einde, de 
machtige God. Ik ben degene die er is, 
die er was en die zal komen”    
Openb. 1 : 8 
 
lied 221 
 
foto’s van de kaarten gemaakt door de 
kinderen van de kinderdienst ‘hoop’  
 
gebeden 
 
orgelspel 
tijdens orgelspel gelegenheid voor 
collecte diakonie : Regenbooggroep 
(ondersteuning mensen in armoede)  
[ QR-code] 
 
lied vlammetje - Trinity Wereldwijs  
refrein  
Het brandt en het schijnt,  
het vlamt en verspreidt,  
Gods liefde en trouw  
bij mij en bij jou… 
  
Er brandt een klein vlammetje in m’n hart  
Het maakt alles licht en het houdt me 
warm       
En weet je: er is niets dat het doven kan  
  
Blaas maar : fff fff         
 
refrein 
 
God is er en Hij gaat altijd met me mee  
Ook als is het pikkedonker om mij heen  
Door dit vlammetje ben ik nooit meer 
alleen 
 
refrein 
 
zegen 
 
orgelspel    
tijdens orgelspel gelegenheid voor 
collecte : Ontmoetingskerk [ QR-code] 
 
 

 
 
 
  


