
Orde van de dienst 19 november 2017 Martinikerk 
  
Voorbereiding 
Welkom , mededelingen Stil gebed,  

 

Zingen: Ps. 139: 1,8 

 

 Bemoediging en Groet  

 

kinderkoor: God kent jou 

 God kent jou, vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is 
Bij Jezus voel je je vrij 
Om helemaal jezelf te zijn 
Want Hij houdt van jou, ja  
Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou en mij 
 
God kent jou, vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 

Gebed van toenadering door: Sylvan Elzinga:  

zo bidden wij: 

zingen: Heer ontferm U onzer, Christus ontferm U onzer, Heer ontferm U onzer. Amen 

  

Zingen:  gez.713:1,2,5 

  

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van het woord 

kinderkoor: een wijs man 

  
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 

En de regen stroomde neer. 

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 

En de regen stroomde neer 

en de vloed kwam op. 

En de regen stroomde neer 

en de vloed kwam op. 

En het huis op de rots stond vast. 

 

Een dwaas man bouwde 

zijn huis op het zand. 

Een dwaas man bouwde 

zijn huis op het zand. 



Een dwaas man bouwde 

zijn huis op het zand. 

En de regen stroomde neer. 

En de regen stroomde neer 

en de vloed kwam op. 

En de regen stroomde neer 

en de vloed kwam op. 

En de regen stroomde neer 

en de vloed kwam op. 

En het huis stortte in met een plof. 

 

Dus bouw je huis op 

Jezus, de Rots. 

Dus bouw je huis op 

Jezus, de Rots. 

Dus bouw je huis op 

Jezus, de Rots. 

En de zegen daalt dan neer. 

En de zegen daalt dan neer 

en ‘t gebed stijgt op. 

En de zegen daalt dan neer 

en ‘t gebed stijgt op. 

En de zegen daalt dan neer 

en ‘t gebed stijgt op. 

Bouw je levenshuis op Hem. 
 

Lezen: Matt.7: 24-27 

 

gesprek met de kinderen 

 

kinderkoor: bouw je leven op de rots 
Bouw je leven op de Rots 
 
Weet jij al wat je worden wilt 
een juf of een piloot 
of liever toch een brandweerman 
of schipper op een boot 
 
Weet jij al wat je worden wilt 
een arts of een komiek 
of wordt je liever danseres 
of een computerfreak 
 
Maar wat je straks ook kiest 
het maakt niet zoveel uit 
het zal je zeker lukken 
zolang je maar besluit 
 
Bouw je leven op de Rots 



dat is een goed idee 
bouw je leven op de Rots 
daar kom je het verste mee 
leg je toekomst in de handen 
van degeen die jij vertrouwt 
Jezus is de Rots waarop je bouwt 
 
Weet jij al wat je worden wilt 
een kok of president 
of liever toch een stewardess 
of word je wijkagent 
 
Weet jij al wat je worden wilt 
of weet je het eigenlijk niet 
wellicht dat je ideeën krijgt 
misschien wel door dit lied 
 
 
Maar wat je straks ook kiest 
het maakt niet zoveel uit 
het zal je zeker lukken 
zolang je maar besluit 
Bouw je leven op de Rots….. 
 
Na, na, na, na…. 
leg je toekomst in de handen 
van degeen die jij vertrouwt 
Jezus is de Rots waarop je bouwt 
bouw je leven op de Rots dat is een goed idee  
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Verkondiging 

 

Zingen : gez.313: 1,3,4 

  

Dienst van gaven en gebeden 
pastorale mededelingen:  

gebeden, stil gebed, het onze vader 

Collecte   
tijdens de collecte zingt het kinderkoor: iedereen is anders 

en onder, boven, voor en achter 

onder boven voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven voor en achter 
God is om mij heen 
 
al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 



of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want 
 
al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee dus 

 

 De kinderen komen terug in de kerk.  
Zingen gez.823: 1,4,5 

Heenzending en zegen.  

  
 


