VBW dienst
Welkom
Votum en Groet
Weettekst
Gebed
Lied: Lees je Bijbel
Lees je bijbel, bid elke dag
bid elke dag, bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag,
als je groeien wilt (3X)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag
Read your bible pray every day
pray every day, pray every day
Read your bible pray every day
if you want to grow (3X)
Read your bible pray every day
if you want to grow
Nog een taal maar ik weet niet welke taal. Of is het Fries???
10 geboden
De Here Jezus heeft jou gered, luister daarom naar Gods wet
Dit is gebod nummer één vereer de Here alleen
Daarna komt het tweede gebod maak geen beeld van God
Over Hem moet je ook eerbiedig praten
En op de rustdag moet je je werk proberen los te laten
Je ouders moet je gehoorzamen, allebei
Pleeg geen moord, begin geen scheldpartij
Getrouwde mensen: heb elkaar lief
Neem niet wat van een ander is, wees geen dief
Spreek de waarheid, roddel niet
En bedenk dat God ook je gedachten ziet
Uiteindelijk komt het hierop neer
Kies voor de liefde, keer op keer

Schriftlezing Matteüs 7 (BGT)
24Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige
man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 25Op een dag gaat het hard regenen
en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het
huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.
26Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je
op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. 27Op een dag gaat het
hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan
tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.’
Lied : een Wijs man bouwde zijn huis op de rots
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3 X)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3X)
En het huis op de rots stond vast.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3X)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3X)
En het huis stortte in met een plof.
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots (3X)
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en ‘t gebed stijgt op. (3X)
Bouw je levenshuis op Hem.
Sketch & Bijbeluitleg
Lied: VBW-lied
Refrein:
De Bijbel is een boek, vol verfrissende verhalen.
En als je ze gaat lezen, dan krijg je nieuwe moed.
Ja, als je ze gaat lezen, dan ontdek je:
God is goed!
Dus:
Duik erin! Duik erin!
Jezus is het einde,
maar ook de levensbron,
van alles het begin! Duik erin!

Soms ben ik een angsthaas, soms ben ik een held.
Soms voel ik me sterk, soms ben ik uitgeteld.
Voor God maakt het niet uit. Ik weet dat Hij mij kent! O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!
De één is al heel groot, de ander nog maar klein.
De één is reuze blij, de ander die heeft pijn.
God neemt ons bij de hand. Hij laat ons nooit alleen. O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!
Zo lees ik over mensen, een lange, lange rij,
tevreden of vol vragen, mensen net als wij.
Maar God blijft eeuwig trouw. Nee, niemand is als Hij! O, yes!
Wat een feest, wat een wondermooi festijn,
dat ik een kind van God mag zijn!
Dank en Voorbede (ds. Lucias met één of twee kinderen?) hier heb ik niet apart
kinderen voor gevraagd
Lied Opwekking 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,

waar U woont,
waar U woont.
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
(Refrein)
Bridge 4x:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
(Refrein)
Waar U woont.
Bram en Britt herinneren de kinderen nog een keer aan het inleveren van de
bingokaart en de envelop voor Veldzicht
Collecte
Zegen (ds. Lucias)

