
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Naam vakantiepark : De Flaasbloem 
   
Datum dienst : 1 augustus 2021 
   
Themaweek 1 t/m 7 : 4 - Kracht 

 
 

 
 

Thema van de dienst:  
 

Ik geloof omdat het me kracht geeft 
 
 

 

 
 

 
 

 

Voorganger : Gertie van Dijk 

   

 

Liturgie 
RCN 2021 | Zomerproject 



 

 

blz. 2 

Welkom door parkmanager 

 

Begroeting door de voorganger 

 

Lied 287 NLB: 1 Rond het licht dat leven doet  

 
 

Gebed  

 

Lied 287 NLB: 2,5 (vervolg) Rond het licht dat leven doet  

 

2. Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspYTMt9_wAhXRB2MBHd09A8UQwqsBMAF6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0rB7UVrwdTg&usg=AOvVaw0fiN4Dw3_3-FbKu_aFX0EY
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspYTMt9_wAhXRB2MBHd09A8UQwqsBMAF6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0rB7UVrwdTg&usg=AOvVaw0fiN4Dw3_3-FbKu_aFX0EY


 

 

blz. 3 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

5. Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Lied 506 Hemelhoog, Laat de kind’ren tot Mij komen  

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNwcXiuN_wAhVtAWMBHehkCMYQwqsBMAF6BAgDEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcOjCBiy3hjM&usg=AOvVaw1lHZqFRqYXEiy737Glt95B


 

 

blz. 4 

 
 

2. Laat de mensen tot Mij komen, 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen; 

houd ze toch niet tegen. 

Want de poorten van mijn rijk 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk 

bij Mij binnenlopen. 

 

Bijbellezing: Rechters 16: 23-31 

 

Lied (Psalm) 63: 1, 3,Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja1Yus_uLwAhUKahQKHRH4BSoQwqsBMAB6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4MrAtJuLat8&usg=AOvVaw1qfMD_G1FZsG1FSsmrkt1B


 

 

blz. 5 

 
 

3. Wanneer ik wakend in de nacht 

mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 

dan mag ik weer uw goedheid proeven; 

uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 

Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 

zing ik mij van mijn zorgen vrij. 

Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 

door uw hand word ik vastgehouden. 

 

Overdenking 

 

Lied 657 NLB, Zolang wij adem halen  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyp8GuvN_wAhWNnRQKHXrmA8sQwqsBMAB6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdjpbDsc-dkM&usg=AOvVaw2Hcd9YRFjajis6fT35hkjG


 

 

blz. 6 

 
 

2. Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 



 

 

blz. 7 

3. Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Dank en voorbeden 

 

Collecte(doel): Het Vakantiebureau (zie blz. 10) 

 

Lied 891 NLB, Heer, ik kom bij U  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK9N6Rv9_wAhWh2eAKHelPC44QyCkwAHoECAIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpewzJl-QiyQ&usg=AOvVaw3Lbi0gCuBMDWeN53uFfs4P


 

 

blz. 8 

 
 

 

 



 

 

blz. 9 

 
 

Slotwoord 

 

Zegen Lied 418 NLB, God, schenk ons de kracht  

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWl7GVwN_wAhV0DmMBHVrCAdoQwqsBMAN6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnaNqG-EfFzU&usg=AOvVaw2_gCDNvbOw9lZD_Xb-O_nV


 

 

blz. 10 

 
 

2. Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

 

3. Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 



 

 

blz. 11 

4. God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 

De dienst volgende week wordt voorgegaan door: Gertie 

van Dijk 

 

U bent welkom en van harte uitgenodigd. 

 

Toelichting collectedoel: Steunfonds van het Vakantiebu-

reau 

 

NL28RABO0337565856 t.n.v. Steunfonds Het vakantiebu-

reau, Doorn 

 
‘Vakantie bij Het vakantiebureau, dat was komen in een warm bad.  

Geweldig!’  

mevrouw van Dijk, gast in de vakantieweken 

 

Het vakantiebureau organiseert al bijna 60 jaar vakanties 

voor mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. 

Jaarlijks nemen vele senioren en mensen die in het dage-

lijks leven zorg nodig hebben deel aan deze vakantieweken. 

Gasten kunnen dankzij de inzet van enthousiaste en erva-

ren vrijwilligers vakantie vieren en heerlijk onbezorgd ge-

nieten in prachtige hotels in Nederland. De vakanties staan 

bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu 

krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen 

gast en vrijwilliger.   



 

 

blz. 12 

De vakanties met zorg zijn bijzondere vakanties, die vragen 

om aangepaste voorzieningen. De extra kosten hiervoor en 

de logies- en verblijfskosten van de vrijwilligers worden niet 

in de arrangementsprijzen doorberekend. Zo blijven de va-

kanties ook betaalbaar. De vakanties worden mede moge-

lijk gemaakt door financiële steun van Steunfonds Het va-

kantiebureau. Met uw steun kan Het vakantiebureau volop 

vakantieweken blijven organiseren, helpt u ook mee?

 


