
 

 

Afsluiting Tentevangelisatieweek 2020 
 

Voorganger: Ds. J.A. Kloosterman 

LITURGIE 



Dit boekje is speciaal voor jou. Je mag er in schrijven en werken.  
Omdat we dit jaar geen themalied konden leren,  

zingen we voor de dienst twee liederen die we vaak in de tent zingen en  
die ook passen bij het thema ‘Uitzien naar...’ 

Zingen:  Jezus is de Goede Herder en ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

Refrein: Jezus is de goede Herder 
  Jezus Hij is overal 
  Jezus is de goede Herder 
  Brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen, 
Als je bang in 't donker bent, 
Denk dan eens al die schapen 
Die de Heer’ bij name kent. (refrein) 
 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet. 
Denk dan aan de goede Herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet (refrein) 
 
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Een ding is zeker, Hij verhoort ook mij. 
En dat geloof, dat maakt mij altijd blij. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Weet je wat God zegt: Ik blijf altijd trouw. 
Hij zegt het mij, maar zeker ook aan jou. 
Wat Hij belooft, dat doet Hij altijd weer. 
Daarom zal ik Hem dienen, als mijn God en Heer’. 



 

Zingen: Psalm 48: 4 en 6 
Wij, o verheven Majesteit, 
Gedenken Uw weldadigheid 
In't midden van Uw heil'ge woning. 
Gelijk Uw naam is, grote Koning, 
Bij ons terecht geprezen, 
Zo is Uw roem gerezen, 
En bij de volken zeer vermaard, 
Tot aan het uiterst' eind der aard. 
Uw rechterhand, die't kwaad niet duldt, 
Is met gerechtigheid vervuld. 
 
Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

De kerkenraad en de dominee komen binnen. 
 

Iedereen bidt stil voor zichzelf. 

Zingen: Psalm 95: 1 en  4  
Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
.  



Zingen: Psalm 119:81 
Toen vorsten mij vervolgden zonder reên, 
Vreesd' ik Uw woord, met die Uw heil beminden. 
Ik ben verblijd om Uw goedgunstigheên, 
Die meer en meer mij aan Uw dienst verbinden; 
'k Vind groter vreugd in Uw beloft' alleen, 
Dan hij, die ooit een groten buit mocht vinden. 

Bidden 
We gaan samen bidden of de Heere ons wil helpen om te luisteren.  

Bijbellezen: Lukas 15: 1-7 
1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te 
horen. 
2 En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: 

ontvangt de zondaars, en eet met hen. 
3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: 
4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, 
verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, tot-

Welk nummer hoort bij welk plaatje?  

1. Gedenkt de sabbatdag (=zondag), dat gij die heiligt. 
2. Eert uw vader en uw moeder. 
3. Gij zult niet doodslaan. 
4. Gij zult niet echtbreken. 
5. Gij zult niet stelen. 
6. Gij zult geen vals getuigenis (= liegen) spreken tegen uw naaste.  

De Wet 

De dominee leest de 10 geboden voor. Deze geboden heeft God aan  

Mozes en ons gegeven. 



dat hij hetzelve vindt? 
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. 
6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot 
hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 
7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich 
bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet 
van node hebben. 

Welke teksten in het gelezen gedeelte vind jij mooi? Zet er een streep onder. 

 

Dit Bijbelgedeelte is:      Psalm   Verhaal  

       Brief    Gelijkenis (= verteld verhaal dat iets uitlegt) 

 

Zingen: Psalm 80: 5 en 11 
Laat ons, o God der legermachten, 
Niet vruchtloos op Uw bijstand wachten; 
Ga onzen haat'ren zelf te keer; 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons; toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 
 
Behoud ons, HEER der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 

Preek 
Als je goed luistert, kun jij de volgende vragen beantwoorden 
en opdrachten uitvoeren.  

1. Het thema ’Uitzien naar’ kunnen we op twee manieren uitleggen. Welke twee 

manieren? Denk hierbij aan een geldstuk.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2. Waarom  zoekt de Heere Jezus het schaapje op?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat vind jij het mooist van dit Bijbelgedeelte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Preekwoordenbingo 

Wanneer je goed luistert, 
kom je in de preek de woor-
den uit de bingo tegen. Hoor 
je ze allemaal? Streep ze 
door als je ze hoort. 

Herder 
wijze en dwa-

ze maagden 
Schaap 

Liefde Verloren Zoeken 

Blijdschap Uitzien  Gevonden 

Kun jij een mooie prekening (= tekening met belangrijke woorden) bij dit verhaal maken? 

 



Zingen: Psalm 23:1 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.  

Bidden 
We gaan de Heere danken en bidden.  

Wat zou jij aan de Heere willen vragen? 

Danken: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bidden:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zingen: Psalm 79:7 
Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten. 

Collecte 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd. Dit geld is bestemd voor de kerk 
en voor arme mensen of andere goede doelen.  

Zegen 
Aan het einde van de dienst krijgen wij de zegen van de Heere mee. 
God belooft dat Hij met Zijn Geest bij je wil zijn. Hij laat je niet alleen 
als je naar huis gaat. Hij gaat met je mee, ook als je morgen naar school 
gaat. Dat willen we geen kerkdienst missen!  



Als je wat uitgebreider wilt nadenken over de verhalen die 

verteld zijn, kun je op https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-

belijden/liefde.html en https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-

belijden/wederkomst.html duidelijke uitleg en aanvullend 

materiaal vinden om je hierin te verdiepen.  

FIJN DAT JE ER WAS OF HEBT MEEGELUISTERD! 

Als je nog vragen over de dienst of over de Heere God hebt, mag je ze altijd stellen. 

Ook willen we je van harte uitnodigen voor de zondagsschool. We gaan daar samen 

met elkaar meer van de Heere ontdekken en meer leren vanuit de Bijbel. De zondags-

school is er vanaf 13 september 2020 weer elke zondag van 14.00 tot 15.00 uur in de 

Bethelkerk of in de Nederwoudse school. WELKOM! 
 

_________________________________________________________________________________________________________

DOOLHOF 

Volg de juiste route. Wat lees je dan?  
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