
Zondag 3 juli 2022 10.00 uur 
Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist: Cees van der Slik 
m.m.v. muziekgroep 
 

Thema: ‘Ieder is nodig’  
Afscheid kindernevendienst: Christijn Anker, Aniek Harms en Jochem van Oosten. 

 
Orgelspel   

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Psalm 119: 3 en 4 

U dank ik, HEER, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
  
Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 
hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 

 

Stil gebed / Bemoediging en groet 

Zingen: Opwekking 767 Familie (door muziekband) 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven  
 
Mannen   Vrouwen en kinderen echo 
Hoe mooi en hoe heerlijk Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie  Als wij als familie 
Als broers en als zussen Als broers en als zussen  
Om elkaar geven  Om elkaar geven 
En open en eerlijk  En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan  Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren  De vrede bewaren 
En eensgezind leven  En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven (2x) 



 
 
 
Luisteren naar de 10 Geboden (gelezen door Christijn) 
 

1. Houd van God met heel je hart! 
Breng elke dag tijd door met God door te bidden! 

 
2. Aanbid alleen God en laat Hem altijd voor al het andere gaan! 

Vraag Jezus om hulp bij het maken van de goede keuzes! 
  
3. Gebruik Gods Naam alleen met liefde en respect! 

Vertel aan Jezus dat je van Hem houdt! 
  
4. Vereer God door naar de Kerk te gaan op Zijn speciale dag! 
 
5. Heb je vader en moeder lief, respecteer ze en gehoorzaam ze! 

Luister naar je ouders en doe je taken! 
                 
6. Doe anderen geen pijn! 

Wees aardig tegen anderen! 
  
7. Wees altijd trouw aan je vrouw of man! 

Toon elke dag respect voor hem of haar.  
 
8. Pak niks wat niet van jou is. 

Deel wat van jou is met anderen! 
                 
9. Niet liegen! 

Vertel altijd de waarheid! 
  
10. Verlang niet naar dingen van anderen! 

Wees blij met wat je hebt! 
  

Zingen: Lied 912: 1,2 en 3 
 
Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet.  
 
Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn, 
 

Gebed 
 

Eén of twee filmpjes over degenen die afscheid nemen 

 
 
 



 
Luisteren/meezingen met: Dit is m’n hand en dat m’n voet 
https://www.youtube.com/watch?v=m4RXYGA8wPo 

 
Dit is m’n hand en dat m’n voet. 
‘k Heb ze allebei nodig. 
Waar moet ik heen als één het niet doet? 
Niets is er overbodig. 
‘k Heb m’n voeten nodig om te lopen 
en m’n handen om m’n veters vast te knopen. 
 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel. 
Alles is nodig, niets te veel. 
Alles is nodig, niets te veel. 
 
M’n hand kan niet zeggen tegen m’n voet. 
Ik heb jou niet nodig. 
Stel je ’s voor dan ging het niet goed. 
Niets is er overbodig. 
Want al kan ik met m’n handen ballen 
zonder m’n voeten zou ik op m’n snufferd vallen. 
 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
 
Ik ben de hand en jij de voet. 
Wij zijn allebei nodig. 
Wat ik niet kan, kan jij juist goed. 
Niemand is overbodig. 
Jij bent gemaakt om mee te spelen. 
Te lachen en te huilen en alles mee te delen. 
 
Niemand is minder, niemand is meer. 
Ieder is nodig bij de Heer. 
Ieder is nodig bij de Heer. 

 

Groep 1 naar de kindernevendienst 
 
 

Lezen: 1 Korinthe 12: 12-27 (Bijbel in Gewone Taal) door Aniek 

12 Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat 
uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen 
dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, 
want we horen allemaal bij Christus. 13 We zijn allemaal 
gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige Geest 
gekregen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, voor 
slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel. 
14 Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel 
verschillende delen. 
15 Stel dat de voet zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het 
lichaam, want ik ben geen hand.’ Dat kan de voet wel 
zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! 16 
Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, 
want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het 
lichaam! 
17Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En 
als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. 18 God 
heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4RXYGA8wPo


Alle delen van het lichaam zijn belangrijk 
19-20 Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze 
allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. 
21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd kan niet tegen 
de voeten zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ 22 Nee, natuurlijk niet! Sommige delen van het 
lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig. 
23 Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen, en delen waarmee we onze 
behoefte doen. Maar juist voor die delen zorgen we extra goed, en we bedekken ze zorgvuldig 
met kleding. 24 De delen van het lichaam waar we trots op zijn, hebben die extra zorg niet 
nodig. 
We zorgen dus extra goed voor die delen van ons lichaam die dat nodig hebben. God heeft 
dat zo gewild, toen hij de mens maakte. 25 Want hij wil niet dat het ene deel van het lichaam 

zichzelf belangrijker vindt dan het 
andere deel. Nee, alle delen van het 
lichaam moeten met elkaar 
verbonden zijn. 26 Als één deel van 
het lichaam pijn heeft, voelen alle 
andere delen die pijn ook. En als één 
deel van het lichaam extra goed 
verzorgd wordt, genieten alle andere 
delen daar ook van. 
27 Zo is het ook met jullie. Jullie 
vormen samen één kerk, ieder van 
jullie hoort erbij. Want jullie horen 
allemaal bij Christus. 

 
 

 
Zingen: God is overal (Sela) – door muziekband 

 
Mannen  Vrouwen en kinderen 
Vader God, hier bij ons,   God is overal. 
Bron van leven op de aarde  God is overal. 
In al wat groeit en al wat ademt  God is overal. 
In wat er was en wat er komt,   God is overal. 
 
refrein 
Hoogste Heer, U bent de maker. 
Heel de schepping draagt uw naam. 
Heer van de hemel, Heer van de aarde, 
In uw hand ligt ons bestaan. 
Goede God, aan U de eer. 
U bent de hoogste Heer. 
 
Vrouwen en kinderen  Mannen 
Zoon van God, hier bij ons,  God is overal. 
In open ogen en zachte handen  God is overal. 
In de liefde voor de ander,   God is overal. 
In wat er was en wat er komt,  God is overal. 
 
refrein 
Hoogste Heer, U bent de maker. 
Heel de schepping draagt uw naam. 
Heer van de hemel, Heer van de aarde, 
In uw hand ligt ons bestaan. 
Goede God, aan U de eer. 
U bent de hoogste Heer. 
 
 



 
 
Mannen  Vrouwen en kinderen 
Geest van God, hier bij ons,  God is overal. 
Bron van troost en wijze woorden God is overal. 
Trouwe vriend in zware stormen, God is overal. 
In wat er was en wat er komt,  God is overal. 
 
refrein 
Hoogste Heer, U bent de maker. 
Heel de schepping draagt uw naam. 
Heer van de hemel, Heer van de aarde, 
In uw hand ligt ons bestaan. 
Goede God, aan U de eer. 
U bent de hoogste Heer. 

 

 

Verkondiging 

Ieder is nodig..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Lied 970: 1, 3, 4 en 5 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele, één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 
 
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
 
Velen mogen dienen als onze Heer, 
Hij wast onze voeten,  
velen mogen dienen als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 
 
Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam,  
leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 

 
Groep 1 komt terug naar de kindernevendienst 

 

 



Eén of twee filmpjes over degenen die afscheid nemen 

 

Afscheid van Christijn Anker, Aniek Harms en Jochem van Oosten 

 

Gebeden 

➢ Gebed door Jochem 
 

Trouwe God, 
U hebt ons allemaal gemaakt. 
We hebben onze eigen dingen 
die we kunnen en waar we goed in zijn. 
U wilde niet dat we allemaal hetzelfde zouden zijn. 
U maakte ons verschillend, 
zodat we elkaar nodig hebben. 
Net zoals een lichaam 
uit verschillende delen bestaat, 
zijn wij allemaal verschillende mensen 
die elkaar aanvullen. 
En zo horen we bij elkaar. 
Want samen horen we bij Jezus. 
Amen. 

 

➢ Voorbeden 
 

 
Zingen: Opwekking 586: Hij is Heer (door muziekband) 

 
1. Heel de schepping geeft U eer 
Buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
Trouw in eeuwigheid. 
 
2. Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
Onze koning die regeert, 
Heerser voor altijd! 
 
refrein 
Hij is Heer en zijn eer 
Vult de aarde, vult de hemel 
En zijn heerlijkheid wordt 
Wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 
Heel de aarde, heel de hemel, 
Want wij leven 
Voor de glorie van uw naam, 
De glorie van uw naam. 
 
3. U alleen hebt alle macht, 
Leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
Dat iedereen het ziet en ieder hoort 

  



refrein 
Hij is Heer en zijn eer 
Vult de aarde, vult de hemel 
En zijn heerlijkheid wordt 
Wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 
Heel de aarde, heel de hemel, 
Want wij leven 
Voor de glorie van uw naam, 
De glorie van uw naam. 
 
Heilig is de Heer, 
De schepping juicht, 
De schepping juicht. (4x) 
 
refrein 
Hij is Heer en zijn eer 
Vult de aarde, vult de hemel 
En zijn heerlijkheid wordt 
Wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geef Hem eer 
Heel de aarde, heel de hemel, 
Want wij leven 
Voor de glorie van uw naam, 
De glorie van uw naam. 
De glorie van uw naam. 
De glorie van uw naam. 
De glorie van uw naam. 
De glorie van uw naam. 

 

Zegen 
Uitgesproken Amen 

 
Zingen: ELB 270  

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 


