
Zondag	19	juni	2022	
	

Brugdienst	
	

Hervormde	Kerk	Yerseke	
	

	
	

	
Thema:	“Een	sprong	in	het	diepe……”	

	
In	deze	dienst	nemen	Sam	Aarnoutse,	Jurjen	van	den	Berge,	Lieke	Pekaar	

en	Quinty	Zoeteweij	afscheid	van	de	kindernevendienst.	
	
	

Voorganger:	 	 Ds.	W.J.	van	de	Griend	
Organist:	 	 	 Johannes	Prins	
Ouderling	van	dienst:		 Arnold	Meijer	

	



Orgelspel	
	

Welkom	en		mededelingen		
	
Zingen:	Kom	aan	boord		
voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde  
pak die uitgestoken hand 

voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord  
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

kom aan boord …(2x) 
	
Stil	Gebed	
	
Votum	en	Groet	
	
Gebed	om	vergeving	en	de	werking	van	de	Heilige	Geest	
	
Zingen:	Opwekking	42			
‘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	
	
Woorden	van	vergeving	uit	Psalm	39	
  
Tien	Geboden		
Ik	ben	de	HEER	je	God.	Ik	heb	jou	al	bevrijd	uit	de	zonde;	daarom:		
1.	Vereer	geen	andere	god		
2.	Maak	geen	beeld	van	Mij.	Eer	mij	zoals	Ik	het	graag	wil.	Als	ouders	dat	verkeerd	doen,	
leren	ze	het	hun	kinderen	verkeerd.	Maar	als	je	Mij	dient,	ouders	en	kinderen	samen,	zoals	
Ik	graag	wil,	zal	Mijn	liefde	voor	jou	altijd	blijven		



3.	Vloek	niet,	maar	wees	zuinig	op	Mijn	heilige	naam.		
4.	De	zondag	is	een	dag	speciaal	voor	Mij.	Je	hebt	elke	week	zes	dagen	de	tijd	om	al	je	
dingen	te	doen.	De	zondag	is	een	dag	om	uit	te	rusten	en	feest	te	vieren	voor	Mij.		
5.	Je	vader	en	je	moeder	geef	ik	je	niet	voor	niets.	Eer	ze,	dan	zal	Ik	je	zegenen.		
6.	Je	mag	niemand	doden	of	het	leven	zuur	maken.		
7.	Als	je	getrouwd	bent,	moet	je	trouw	blijven.		
8.	Je	mag	niet	stelen	of	afpakken	wat	van	een	ander	is.		
9.	Lieg	niet	en	wees	eerlijk	in	wat	je	over	een	ander	zegt.		
10.	Gun	een	ander	zijn	of	haar	eigen	dingen	en	wees	tevreden	met	wat	jij	krijgt	van	Mij.	
Wie	zo	leeft,	dicht	bij	Mij,	die	beloof	Ik	mijn	zegen.	
	
Zingen:	Opwekking	42		nu	als	canon	
‘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	
Interviews	en	Sketch	met	uitbeelding	van	het	thema:	‘Een	sprong	in	het	diepe’	
	
Overhandigen	Overstap	attenties	
	
Schriftlezing	Jozua	1:	6	t/m	9	(uit	de	Bijbel	in	Gewone	Taal)	
Jozua	moet	sterk	en	dapper	zijn.	
6	Je	moet	sterk	en	dapper	zijn.	Onder	jouw	leiding	zullen	de	Israëlieten	het	land	veroveren,	
dat	ik	aan	je	voorouders	beloofd	heb.	
7Maar	dan	moet	je	wel	sterk	en	dapper	zijn.	Je	moet	je		precies	houden	aan	de	wetten	die	
Mozes	je	geleerd	heeft.	Dan	zul	je	succes	hebben	bij	alles	wat	je	doet.	
8	Dag	en	nacht	moet	je	aandachtig	lezen	in	het	boek	met	de	wetten	van	Mozes.	Je	mag	het	
boek	nooit	wegleggen.	Alleen	dan	kun	je	je	precies	houden	aan	de	dingen	die	erin	staan.	En	
dan	zul	je	succes	hebben	bij	alles	wat	je	doet.	
9	Daarom	zeg	ik	nog	een	keer:	Je	moet	sterk	en	dapper	zijn.	Je	hoeft	nergens	bang	voor	te	
zijn.	Want	ik	ben	je	God.	Ik	ben	altijd	bij	je,	waar	je	ook	heen	gaat.	
	
Zingen:	Evang.	Liedb.	456	
Kijk	eens	om	je	heen,	Kijk	eens	om	je	heen.	
Geef	elkaar	een	hand,	Je	bent	niet	alleen.	
Want	wij	moeten	delen,	Samen	zingen,	samen	spelen.	Ook	al	zijn	wij	nog	maar	klein:	Samen	
spelen	is	pas	fijn.	
		
Kijk	eens	om	je	heen,	Kijk	eens	om	je	heen.	
Wij	zijn	in	de	wereld	niet	alleen.	
God	kent	ieder	kind	bij	name.	Zeg	maar	ja	en	zeg	maar	amen.	
Ook	al	zijn	we	nog	maar	klein,	God	wil	onze	Vader	zijn.	
	
Uitleg	
	
	
Zingen:	Opwekking	733		Tienduizend	redenen	



De	zon	komt	op,	maakt	de	morgen	wakker,	
mijn	dag	begint	met	een	lied	voor	U.	
Heer,	wat	er	ook	gebeurt	en	wat	mij	mag	overkomen,	
laat	mij	nog	zingen	als	de	avond	valt.	
	
Loof	de	Heer,	o	mijn	ziel,	o	mijn	ziel,		
prijst	nu	Zijn	heilige	naam.	
Met	meer	passie	dan	ooit,	o	mijn	ziel,	
verheerlijkt	zijn	heilige	naam.	
	
Heer,	vol	geduld	toont	U	ons	Uw	liefde,	
Uw	naam	is	groot	en	Uw	hart	is	zacht.	
Van	al	Uw	goedheid	wil	ik	blijven	zingen,	
tienduizend	redenen	tot	dankbaarheid.	
	
Loof	de	Heer,	o	mijn	ziel,	o	mijn	ziel,		
prijst	nu	Zijn	heilige	naam.	
Met	meer	passie	dan	ooit,	o	mijn	ziel,	
verheerlijkt	Zijn	heilige	naam.	
	
En	op	dit	dag,	als	mijn	kracht	vermindert,	
mijn	adem	stokt	en	mijn	einde	komt,	
zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen,	
tienduizend	jaar	en	tot	in	eeuwigheid.	
	
Loof	de	Heer,	o	mijn	ziel,	o	mijn	ziel,		
prijst	nu	Zijn	heilige	naam.	
Met	meer	passie	dan	ooit,	o	mijn	ziel,	
verheerlijkt	Zijn	heilige	naam.	
Verheerlijkt	Zijn	heilige	naam,	
verheerlijkt	Zijn	heilige	naam.	
	
Dank-	en	Voorbeden		
We	zingen	samen:	Evang.	Liedb.	466	
Onze	Vader,	die	in	de	hemelen	zijt,	uw	Naam	worde	geheiligd.	
Uw	koninkrijk	kome.	Uw	wil	geschiede	op	aarde,	zoals	in	de	hemel.	
Geef	ons	heden	ons	dagelijks	brood	
en	vergeef	ons	onze	schulden,	gelijk	ook	wij	aan	anderen	vergeven;	
en	leid	ons	niet	in	verzoeking,	maar	verlos	ons	van	de	boze.	
Want	van	U	is	het	koninkrijk	en	de	kracht	en	de	heerlijkheid	
tot	in	eeuwigheid,	in	eeuwigheid.	Amen.	
	
Aandacht	voor	de	collectedoelen	
1.	St.	Jarige	Job,	2.	Kerkelijk	centrum	“De	Haven”,	3.	Kerkbeheer	
In	 deze	 dienst	 collecteren	 we	 voor	 het	 eerst	 voor	 het	 nieuwe	 doel	 van	 de	 Kindernevendienst,	
gekozen	 door	 de	 4	 kinderen	 die	 afscheid	 nemen:	 Stichting	 Jarige	 Job.Voor	 veel	 kinderen	 is	 een	
verjaardag	met	cadeaus,	visite	en	trakteren	op	school	vanzelfsprekend.	Voor	tienduizenden	kinderen	



in	Nederland	 is	 dit	 echter	 niet	 het	 geval.	 Zij	 kunnen	hun	 verjaardag	niet	 vieren,	 omdat	 er	 thuis	 te	
weinig	of	zelfs	helemaal	geen	geld	voor	is.	Op	de	mooiste	dag	van	het	jaar	krijgen	deze	kinderen	geen	
cadeautje,	 hangen	 er	 thuis	 geen	 slingers	 en	 ballonnen	 en	 kunnen	 zij	 niet	 trakteren	 op	 school.	 Uit	
schaamte	melden	ze	zich	soms	zelf	ziek.	
Stichting	Jarige	Job	ontstond	in	2010,	naar	aanleiding	van	de	eerste	verjaardag	van	Maas	Lloyd,	zoon	
van	 Huib	 Lloyd	 en	 Barbara	 Kathmann.	 Door	 het	 overweldigende	 aantal	 cadeaus	 dat	Maas	 op	 zijn	
eerste	verjaardag	kreeg,	bedachten	Huib	en	Barbara	hoe	dit	er	in	armere	gezinnen	aan	toe	ging.	Dat	
de	 situatie	 in	 een	 rijk	 land	 als	 Nederland	 zo	 dramatisch	 was	 en	 is,	 hadden	 zij	 nooit	 kunnen	
vermoeden.	
Stichting	Jarige	Job	trakteert	kinderen	uit	de	armste	gezinnen	op	een	onvergetelijke	verjaardag.	Wij	
geven	 geen	 geld,	maar	 een	 verjaardagsbox	 vol	met	 versiering,	 traktaties	 voor	 de	 klas,	wat	 lekkers	
voor	de	visite	en	natuurlijk	een	mooi	cadeau.	Een	box	heeft	een	waarde	van	€	35,00.	We	hopen	in	
onze	gemeente	het	komende	jaar	vele	boxen	te	kunnen	sponsoren.	De	kinderen	rekenen	op	u!	
	
Zingen:		Lied	913:	1	en	3	(melodie	The	Rose)	
1	Wat	de	toekomst	brengen	moge,	
mij	geleidt	des	Heren	hand;	
moedig	sla	ik	dus	de	ogen	
naar	het	onbekende	land.	
Leer	mij	volgen	zonder	vragen;	
Vader,	wat	Gij	doet	is	goed!	
Leer	mij	slechts	het	heden	dragen	
met	een	rustig,	kalme	moed!	
	
3	Laat	mij	niet	mijn	lot	beslissen:	
zo	ik	mocht	ik	durfde	niet.	
Ach,	hoe	zou	ik	mij	vergissen,	
als	Gij	mij	de	keuze	liet!	
Wil	mij	als	een	kind	behandelen,	
dat	alleen	de	weg	niet	vindt:	
neem	mijn	hand	in	uwe	handen	
en	geleid	mij	als	een	kind.	
	
Zegen	
	
Zingen:	Lied	913:	4	(Melodie	The	Rose)	
4	Waar	de	weg	mij	brengen	moge,	
aan	des	Vaders	trouwe	hand,	
loop	ik	met	gesloten	ogen	
naar	het	onbekende	land.	
	
	
Na	de	dienst	is	er	(	hopelijk	buiten	)	koffie,	thee	en	fris.	Iedereen	is	van	harte	welkom	en	er	
zijn	zelfgemaakt	lekkere	dingen	die	u	kunt	kopen.	Opbrengst	daarvan	is	voor	de	stichting		
‘Jarige	Job’.	
	
	



	
	

 
 
Laatste plaatje voorkant liturgie 
Als	God	je	vertelt	welke	weg	je	moet	gaan,	hoef	je	die	weg	niet	precies	uitgestippeld	voor	je	
te	zien.	Soms	zie	je	de	weg	helemaal	niet	en	heb	je	een	grote	brok	geloof	nodig	om	er	aan	te	
beginnen.	Laat	je	niet	stoppen	door	angst,	het	excuus	dat	het	niets	voor	jou	is	of	dat	je	het	
toch	niet	kunt.	En	dan	zal	je	zien	dat	de	weg	zich	vanzelf	ontvouwt.		

 


