
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Naam vakantiepark : De Schotsman 
   
Datum dienst : 9 augustus 2020 
   
Themaweek 1 t/m 7 : 5 – iemand voor gevaar behoeden 

 
 

 
 

Thema van de dienst:#5 
 

Hoeveel van Gods liefde past in jouw hart? 
 
 

 
 

 
 

 
 

Voorganger : Marjon van Dam 

 

Liturgie 
RCN 2020 | Liefde is…. 



 

 

blz. 2 

Welkom 
 
Lied: Samen in de naam van Jezus  
 

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 

Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijst de Heer, de weg is open 
Naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Gebed  
 

Kinderlied: Ben je groot of ben je klein Hemelhoog 389 
 

Refrein 
Ben je groot of ben je klein, 
of ergens tussenin? 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun, 
of ben je blank of bruin? 
God houdt van jou! 

1.Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet. 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 

 
Bijbellezing: Marcus 10:17-31 
 
Lied: Psalm 139 
 
Heer die mij ziet zoals ik ben 

https://www.youtube.com/watch?v=1wzQ0bZ547U
https://www.youtube.com/watch?v=20wZFbwIzTc
https://www.youtube.com/watch?v=8_byNYOaL4o


 

 

blz. 3 

Dieper dan ik mijzelf ooit ken 
Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga 
Gij volgt mij waar ik zit of sta 
Wat mij ten diepste houdt bewogen 
Ligt alles open voor Uw ogen 
 
Wanneer ik mij geborgen dacht  
In t vallend duister van de nacht 
Werd dan de nacht niet als het licht 
Hier lig ik voor Uw aangezicht 
O God, hoe licht is zelfs het duister 
De nacht een dag die blinkt van luister 

 
Overdenking 
 
Vaders liefdesbrief 
 
Dank en voorbeden 
 
Lied : De kracht van uw liefde 
 

Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  

https://www.youtube.com/watch?v=z9BO8Dx9eqU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Mvb56clTvb8


 

 

blz. 4 

En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 

 
Slotwoord en zegen 

 
De dienst volgende week wordt voorgegaan door: Adri v.d. Weyde 

 

U bent welkom en van harte uitgenodigd. 

 
 

Collectedoel: 100 Gezinnen genieten bij RCN 
In het huidige drukke tijdperk is een vakantie zeer welkom. Toch is 
het voor veel gezinnen niet mogelijk om op vakantie gaan. Het va-
kantiebureau.nl (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) 

en RCN Vakantieparken brengen hier verandering in! Sinds 2016 
bieden zij jaarlijks aan 100 gezinnen met een inkomen op bijstands-
niveau een gratis vakantie aan. Iedereen kan af en toe een vakantie 
gebruiken; even eruit, plezier en ontspanning. Maar door de kosten 
die een vakantie met zich mee brengt is dit niet voor iedereen van-
zelfsprekend. RCN biedt jaarlijks, in samenwerking met Hetvakan-
tiebureau.nl, 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een 
gratis vakantie aan. 
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