
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Naam vakantiepark : De Flaasbloem 
   
Datum dienst : 9 augustus 2020 
   
Themaweek 1 t/m 7 : 5 

 
 

 
 

Thema van de dienst:  
 

Liefde is: iemand voor gevaar behoeden 
 
 

 
 

 
 

 
 

Voorganger : Gertie van Dijk-Vermeulen 

 

Liturgie 
RCN 2020 | Liefde is…. 



 

 

blz. 2 

Welkom 
 
Lied:, Dank U voor deze nieuwe morgen 
 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag 
 
Dank U dat U in moeilijkheden 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

Dank U voor alle bloemengeuren 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek 
 
Dank U dat ons uw woord bewaarde 
Dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 

van uw liefde leeft 
 

 
Gebed  
 
Lied: (Psalm 121) Ik sla mijn ogen op en zie  
 
1.Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  

waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 

dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 

 
3.De HEER brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht /  
houdt Hij voor u de wacht. 

Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, /  

de maan doet niets ten kwade. 

2.Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet:  

uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen. 

 
4.De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, /  
Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, /  

in eeuwigheid bewaren. 

 
Aandacht voor de kinderen 
 
Kinderlied: ….Zoek eerst het Koninkrijk van God 
 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 

https://youtu.be/wi7SUjr92mU
https://youtu.be/kqMkOFlCdNU
https://youtu.be/9eEa_aaSxvU
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En dit allen krijgt u bovendien.  

Hallelu, halleluja. 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan.  

Hallelu, halleluja. 

dat door de Heer gesproken wordt.  

Hallelu, halleluja. 
 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, 

hallelujah, hallelu, halleluja. 
 

Bijbellezing: Marcus 10: 17-31 
 
Overdenking 
 
Lied: 885:1 en 2 Groot is uw trouw 

 
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 

 
Dank en voorbeden 
  
Slotlied: (NLB 416) Ga met God en Hij zal met je zijn  
 

1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 

2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

https://youtu.be/1lx9APTNUdk
https://youtu.be/FxU67RMVRkQ
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in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Slotwoord en zegen 
 
De dienst volgende week wordt voorgegaan door: Rook Verkaik 

 

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. 
NL56RABO 0356 2634 60 t.n.v. RCN Goede Doelen 
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Kinderknutselwerkje 


