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ZONDAG 16 oktober 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 

 

Kinderdienst 
 

Kerkdienst: 
 
9.30 uur:  Ds. Bert Renkema 

     Lector: Emma Renkema 

    Band: “to Connect” 

Mededeling van overlijden 

  Zingen “Heer, wijs mij uw weg” - Sela 

Welkom 

  Zingen “Wie ben jij, wie ben jij? “ – Elly & Rikkert Zuiderveld 

              “Op reis” – Marcel & Lydia Zimmer 

We richten ons op God 

  Zingen “Liefde, blijdschap, vrede..” – Opwekking voor kids 70 

10 woorden van God 

  Zingen “God van Licht” – Opwekking 870 

Gebed om de Heilige Geest 

Intro op het thema en sketch 

  Zingen “Winnaar” – Make Some Noise Kids 

We lezen uit de Bijbel: 1 Korinthe 9:24-27 

  Zingen “Samen met Jezus” – Opwekking voor kids 297 

Preek – ‘Klaar voor de start’ 

  Zingen “Kom op ga je mee” – Opwekking voor kids 219 

              “Elke stap” – Opwekking voor kids 261 

Bidden en danken 

Collecte en afsluiting 

  Zingen “Zegenlied” – Opwekking voor kids 311 

Zegen van God 

 

 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436 233)  of 

predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 

http://www.gasthuiskerk.nl/live
http://www.gasthuiskerk.nl/
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“Heer, wijs mij uw weg” – Sela 
 
1.Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 

2.Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

3.Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 

4.Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

Wie ben jij, wie ben jij? “ – Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
Wie ben jij, wie ben jij? 
de wereld is van jou en mij 

dus noem je naam 
je hoort erbij (2x) 

 
1.Hé hallo (hé hallo) ik ben Bram 
en ik kom uit Amsterdam 
's winters schaats ik op het IJ 
en wie ben jij? 
allo bonjour (allo bonjour) je suis 
Marie 
ik hou van stokbrood met brie 
Paris dat is de plaats voor mij 
en wie ben jij? 
 
Wie ben jij, wie ben jij?... 

2.Hola, hola (hola, hola) ik ben Juan 
ik dans de tango als ik kan 
dan voel ik me frank en vrij 
en wie ben jij? 
goeiendag (goeiendag) ik ben Lien 
ik ben klein maar tel voor tien 
in Vlaanderen zeg ik U en gij 
en wie ben jij? 
 
Wie ben jij, wie ben jij?... 

 
3.Hi everyone (Hi everyone) I am 
Tom 
can you hear where I come from? 
I like New York applepie 
en wie ben jij? 
shalom, shalom (shalom shalom) ik 
ben Jaël 

en ik woon in Israël 
dat is het beloofde land 
voor jou en mij 
 
Wie ben jij, wie ben jij?... (2x) 
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“Op reis” – Marcel & Lydia Zimmer 
 
1.Stel dat je een droomreis wint 
waar wil je dan graag heen 
wie kies je uit om mee te gaan 
of vraag je iedereen 
en zou je willen rijden, varen 
vliegen als het kon 
wat zou je leren, zou je zien 
voorbij de horizon 
 

2.God zei: Mozes, luister goed 
het is de hoogste tijd 
dat Ik het volk van Israël 
van slavernij bevrijd 
Egypte moet hen laten gaan 
neem jij ze bij de hand 
en maak met hen die grote reis 
naar het beloofde land 
 

Refrein:  
Op reis, op reis 
daar gaan we, hand in hand 
met dat ene doel voor ogen 
op naar het beloofde land 

op reis, op reis 
met dat ene doel in zicht 
al is het soms wat donker 
aan het einde brandt Zijn licht

 
 
3.De één gaat reizen als het kan 
de ander als het moet 
Maria ging per ezeltje 
en Jozef ging te voet 
de wijzen reisden per kameel 
leert hun geschiedenis 
en Paulus stapte op de boot 
en Jona ging per vis 
 
Refrein: Op reis, op reis…. 
 

 4.Het leven is een lange reis 
soms prachtig en soms naar 
soms lijkt het als vanzelf te gaan 
maar soms ook is het zwaar 
langs bergen en door dalen heen 
soms voelt het warm, soms koud 
maar God gaat altijd met je mee 
omdat Hij van je houdt 
 
Refrein: Op reis, op reis…. (2x) 

Opwekking voor kids 70 

 

Refrein: 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
 

(refrein) 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
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(refrein) 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
 

Opwekking 870 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
In mijn vragen houdt uw Woord 
stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
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God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
(Refrein) 
Waar U woont. 
 
“Winnaar” ” – Make Some Noise Kids 
 
Het leven lijkt soms een bordspel: 
Wie is de beste of wie is er supersnel 
Wie pakt z'n kans als de dobbelsteen is uitgerold 
Of lijkt het soms op een wedstrijd: 
Wie is de sterkste of wie heeft de snelste tijd 
Bij elke sport is maar één bestemd voor kampioen 
 
Maar Jezus is the best! The best van the best! 
En Hij staat achter mij 
 
Refrein: Hij is de winnaar 
Winnaar, winnaar 
De allerbeste 
Hij versloeg mijn vijand 
Daarom ben ik ook een winnaar 
Winnaar, winnaar 
Jezus is de held 
En winnaar van mijn hart 
En winnaar van mijn hart 
 
Het leven lijkt soms een bosspel 
Vossenjacht of het fotospel 
Ben je slim en snel genoeg of sjok je achteraan? 
Of lijkt het op een computergame? 
Zit jij nog steeds vast in level 1? 
En zegt je broer dat hij net het spel heeft uitgespeeld 
 
Maar Jezus is the best! The best van the best! 
En Hij staat achter mij 
 
Refrein: Hij is de winnaar…2x 
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1 Korinthe 9:24-27 

24U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar 
één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 25Iedereen die aan een 
wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een 
vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26Daarom ren ik niet 
als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht 
slaat. 27Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan 
anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. 
 
Opwekking voor kids 297 

 

Ik heb de medaille al binnen 
en de wedstrijd moet nog gaan beginnen. 
Ik draag een medaille van goud, 
omdat Jezus in mij woont en altijd van mij houdt. 
 
Refrein: 
Samen, samen met Jezus, 
kan ik de wereld aan, 
ga ik er tegen aan. YES!! 
Samen, samen met Jezus 
kan ik de wereld aan. 
 
Nu gaat de wedstrijd beginnen 
en weet je waarvan ik het ga winnen? 
Van dingen die fout zijn en slecht, 
door te kiezen voor het goede en te doen wat Jezus zegt. 
 
(Refrein) 
 
Zijn liefde en kracht zijn zo groot. 
Hij won het zelfs van de dood. 
Hij is mijn voorbeeld en Hij helpt mij. 
Mijn coach bij deze wedstrijd is Hij. YES!! 
 
(Refrein 2x) 
 
Slot 2x: 
Kan ik de wereld aan. 
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Opwekking voor kids 219 
 
Refrein: 
Stap voor stap voor stap voor stap ) 
voor stap voor stap voor stap!        ) 2x 
Kom op, ga je mee, 
kom op, ga je mee, 
blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, 
kom op, ga je mee 
achter Jezus aan. 
 
Want Jezus zegt: 
'Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven'. 
Hij gaat ons voor 
dus geef gehoor, 
Hij heeft zijn woord gegeven! 
 
(Refrein) 
 
Wat Jezus doet, 
is altijd goed, 
Hij is de goede Herder 
voor jou en mij 
dus kom erbij, 
zijn woord helpt ons steeds verder! 
 
(Refrein) 
 
Want Jezus daagt 
ons uit en vraagt 
om met Hem op te trekken. 
Dus kom op, gauw 
en volg Hem nou, 
we gaan zijn woord ontdekken. 
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Opwekking voor kids 261 
 
U bent God, U bent goed; 
en ik prijs uw grote naam. 
Elke stap die ik zet, 
laat zien dat ik mij niet schaam. 
Ik vertrouw op U, Heer, 
en in U vind ik mijn kracht, 
want U bent zoveel meer, 
dan ik ooit zelf had verwacht. 
 

Elke stap is mijn verklaring, 
dat ik echt voor U wil gaan. 
Met mijn hele hart U volgen; 
stap voor stap achter U aan. 
Ja, ik wil U beter kennen, 
leren zien wie U echt bent. 
Niets mag mij ervan weerhouden, 
U te dienen elk moment. 

Na na na na na na na na… 
 
Opwekking voor kids 311 
 
Refrein 2x: 
De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 
 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 
(refrein) 
 
(2x) 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 
(refrein) 


