
 

 

Afsluiting Tentevangelisatieweek 2021 
 

Voorganger: Ds. J.A. Kloosterman 

LITURGIE 

EEN HUIS VOL FEEST 



Dit boekje is speciaal voor jou. Je mag er in schrijven en werken.  
Omdat we dit jaar het themalied niet samen in de tent konden leren,  

zingen we voor de dienst drie liederen die bekender zijn  
en ook passen bij het thema ‘Welkom thuis...’ 

Zingen:  Laat de kind’ren tot Mij komen, Zoekt eerst het koninkrijk en                    
Samen in de naam van Jezus 
 

Laat de kind’ren tot Mij komen, alle, alle kind’ren.  
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren.  
Want de poorten van Mijn rijk, staan voor kindren open,  
laat ze allen groot en klein, bij Mij binnen lopen.  
 
Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.  
Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen.  
Want de poorten van Mijn rijk, gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk, bij Mij binnen lopen.  
 
Zoekt eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid.  
En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja.  
Halleluja (5x) 
 
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord  
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja  
Halleluja (5x) 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult Hem zien.  
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.  
Halleluja (5x) 

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer  
 

Prijs de Heer, de weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
T'is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer  
 



 

Zingen: Psalm 116: 1 en 11 
God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.  
 
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!  

De kerkenraad en de dominee komen binnen. 
 

Iedereen bidt stil voor zichzelf. 

Zingen: Psalm 84: 1 en 2  
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

De Wet 

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

Mozes en ons gegeven. 



Zingen: Psalm 119:21 
Dat mij, o HEER, Uw goedertierenheid 
Toch overkoom', naar Uw beloftenissen; 
Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid; 
Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen; 
Want ik vertrouw op 't woord, mij toegezeid; 
Geen leed zal 't ooit uit mijn geheugen wissen.  

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

Bijbellezen: Johannes 14: 1-6   
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook 
in Mij. 
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen;  

anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik 
weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij. 
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kun-
nen wij den weg weten? 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand 
komt tot den Vader, dan door Mij. 

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.  



Lukas 15: 20-24  
20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem 
zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem 
om zijn hals, en kuste hem. 
21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor 
u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. 
22 Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, 
en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de 
voeten; 
23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn. 
24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was ver-
loren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. 

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 122: 1 en 3  
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd:  
wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers  
kunstwerk groeten.  

 
Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist  
verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken."  

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

1. Het thema van de preek is ‘Thuiskomen in het huis van God’. Over welke drie 

punten gaat de dominee iets vertellen?  

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

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

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



2. Wat is er nodig om ’terug naar huis’ te gaan?   

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

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

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

3. Wanneer zijn we echt thuis?   

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

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

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

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. 

zoon op reis welkom 

woningen thuis hemel 

vergeving Bijbel vader 

Schrijf het woord ‘hemel’ hieronder. Bedenk zoveel mogelijk woorden die daar volgens jou 

bij horen en schrijf die eromheen.  Combineer dit met  een mooie prekening (= tekening 

met belangrijke woorden over de preek). 



Zingen: Psalm 36:2 
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 

 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken.  

Bidden 
We gaan de Heere danken en bidden.  

Wat zou jij aan de Heere willen vragen? 

Danken: 

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

 

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

Bidden:  

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

 

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

Zingen: Psalm 42: 1 en 5  
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen?  

 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen.  

 
 

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/hemel.html en http://abcvanhetgeloof.nl/wij-

belijden/hemel-jongeren duidelijke uitleg en aanvullend ma-

teriaal 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 19 september 2021 weer elke zondag van 14.00 tot 15.00 uur in de 

Bethelkerk of in de Nederwoudse school. WELKOM! 
 

_________________________________________________________________________________________________________

Zoek de woorden die naast de puzzel staan. 
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