
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Naam vakantiepark : De Schotsman 
   
Datum dienst : 16 augustus 2020 
   
Themaweek 1 t/m 7 : 6 

 
 

 
 

Thema van de dienst:  
 

Liefde is:…kijken met je hart 
 
 

 
 

 
 

 
 

Voorganger : Ds. Henk Fonteyn (Culemborg) 

 

Liturgie 
RCN 2020 | Liefde is…. 



 

 

blz. 2 

Welkom 
 
Lied: Lied 275: 1, 2, 3 
 
1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 

2.Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 
3.Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 
Gebed  
 
Lied: Lied 875: 1, 2, 3 
 
1.Father, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name (3x) 
in all the earth. 

2.Jesus, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name (3x) 
in all the earth. 

 

3.Spirit, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name (3x) 
in all the earth. 

 
Kinderlied: 171: 1, 2, 4 David werd gekozen 
 
1.David werd gekozen 
boven alles uit, 

hij de kleine jongen 
met de herdersfluit. 

2.David kwam als kleinste 
helemaal vooraan; 

hij mocht koning worden, 
koning in Gods naam. 

 
4.David gaf de toon aan; 
David zong ons voor 
en die oude woorden 

https://www.youtube.com/watch?v=b8ZCIuVUYBw
https://www.youtube.com/watch?v=IHxZAekANlg
https://kerkliedwiki.nl/David_werd_gekozen_boven_alles_uit#Opname_beluisteren
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zingen nog steeds door. 
 
Bijbellezing: 1 Samuël 16: 1 t/m 13 
 
Lied: 139: 1 en 2 Heer, die mij ziet 
 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

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, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

Overdenking 
 
Lied: Lied 826: 1, 2, 3 
 

1.O Christus, woord der eeuwigheid, 

dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 

wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons mens’lijk wilt ontmoeten. 

2.Hoe hadden wij U ooit verstaan, 

waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 

Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 

 
3.Gij werd een mens, maar zonder eer, 

die in de wereld geen verweer, 
niet heerlijks had voor mensenogen. 

Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 

Dank en voorbeden 
 
Slotlied:, Lied 428 428 in twee talen 
 

Overvloedig geef Ik u; 
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u. 
Overvloedig geef Ik u; 

zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u. 
 

Life so full I give to you; 
as the Father sends me so I send you. 
Spread my light throughout all life; 
peace be with you. 

https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs
https://www.youtube.com/watch?v=7tRqTk1HqWI
https://www.youtube.com/watch?v=W_OLpPrjwy4


 

 

blz. 4 

Life so full I give to you; 
as the Father sends me so I send you. 
Spread my light throughout all life; 
peace be with you. 

 
Slotwoord en zegen 
 
De dienst volgende week wordt voorgegaan door: Piet van Midden 

 

U bent welkom en van harte uitgenodigd. 

 
 

Collectedoel: Gaandeweg, van ziekenhuis naar vakantiehuis 
Gaandeweg organiseert vakanties voor gezinnen waarvan een van 
de kinderen is getroffen door kanker. De stichting zorgt ervoor dat 
die gezinnen tussen alle behandelingen, chemo’s en ziekenhuisbe-
zoeken door, weer even echt gezin kunnen zijn. Van ziekenhuis naar 
vakantiehuis, is dan ook de missie van Gaandeweg. Even de zorgen 
opzij, lekker spelen met papa, mama, broertjes en zusjes. Over de 
kosten en de organisatie hoeven deze gezinnen niet na te denken. 
Om deze gezinnen een weekje vakantie te kunnen aanbieden, bezit 
en beheert Stichting Gaandeweg een aantal vakantiehuizen in Ne-

derland. Daarnaast stelt RCN jaarlijks een 50-tal gratis weekjes be-
schikbaar in haar vakantieparken. Gaandeweg bestaat ruim 30 jaar, 
is actief in heel Nederland en ANBI en CBF gecertificeerd. Voor het 
realiseren van de vakantieweken is Stichting Gaandeweg geheel af-
hankelijk van giften. Op dit moment spaart Stichting Gaandeweg 
voor een vakantiehuis in de regio Utrecht. 
Omdat alle kinderen die kanker krijgen sinds 2018 worden behan-
deld in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, vinden veel ouders 
(en hun behandelaars) het fijn om hier dichtbij te verblijven voor 
het geval medische hulp onverwachts nodig blijkt. Met het manage-
ment van RCN-vakantiepark “Het Grote Bos” in Doorn hebben de 
eerste gesprekken al plaats gevonden voor het realiseren van een 
Gaandeweg-vakantiehuis. Een bijdrage om een stap dichterbij dit 
doel te komen, zou bijzonder welkom zijn. 
NL55ABNA 053 50 60 300 t.n.v. RCN Vakantieparken o.v.v. Stich-
ting Gaandeweg. 


