
Orde van dienst voor de Startzondag, 25 september 2022 
 

! Opmerking vooraf:  
niet alle liederen voor deze dienst zijn al bekend.  

Tijdens de activiteiten tussen ontbijt en kerkdienst  
gaat 1 van de groepen hier nog mee aan de slag.  

Vandaar dat er in deze orde van dienst maar twee liedteksten staan ! 
 

 
Lied  
 
Bemoediging en groet 
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
G: en nooit loslaat het werk van Zijn handen. 
 
V: De Heer zij met u 
G: Met u zij de Heer 
 
We kijken naar de bloemschikking  
 
We kijken naar foto’s bij het thema ‘Aan tafel!’ 
 
Lied 
 
Gebed  
 
We kijken naar foto’s van de spelletjes  
 
Kinderlied ‘Onder boven, voor en achter’: https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0 
 
Onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
Onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want 
 
Onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
Onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 



 
Onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
Onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
Hier is over gesproken bij de kletspot en door de wandelaars 
 
Schriftlezing: https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E   (Marcus 6: 30-44) 
 
We kijken naar foto's die gemaakt zijn bij de schriftlezing  
 
Lied 
 
We kijken naar de kleurige vis van de kinderen  
 
Verkondiging 
 
We kijken naar foto's die gemaakt zijn bij NLB 388  
 
We zingen NLB 388 
1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht, als tafelgenoot. 
 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 
 
2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan.  
Refrein: Vol vreugde … 
 

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein: Vol vreugde … 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Refrein: Vol vreugde … 
 

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Refrein: Vol vreugde … 

 
We kijken naar TikTokfilmpjes 
 
Gebed  
 
Inzameling, tijdens de inzameling kijken we naar foto's van de sportieve strijd  
 
Lied 
 
Zegen 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E

