
 
Zondag 20 juni 

 

Kidschurch en overvliegdienst 
 
 

Protestantse Gemeente Wassenaar 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Voorganger: Ds. Esther de Paauw 
Muziek: Anneke Jansen en cantorij 



Welkom 
 
Lied: 288 
 Goedemorgen, welkom allemaal, 
 ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
 lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
 alles mag er zijn! 
 God, ik vraag U, kom in onze kring. 
 Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
 Ik met mijn en U met uw verhaal 
 verteld in mensentaal. 
 
 
Bemoediging & Hartelijke Groeten van God 
 
 
Geloof je wat je ziet of zie je wat je gelooft? 
 
 
Lied: Jezus heeft het voorgedaan 
 
 1. Jezus heeft het voorgedaan: 
 mensen moeten samengaan, 
 samen zingen, samen spelen, 
 met elkaar de vriendschap delen,  
 weten hoe de ander heet, 
 die ook jouw naam niet vergeet.  
 
 2. Jezus heeft het voorgedaan:  
 mensen moeten samengaan,  
 samen bidden, samen lezen, 
 voor elkaar de liefde wezen, 
 samen in de ene kerk 
 voor de wereld aan het werk.  
 
 3. Jezus heeft het voorgedaan:  
 mensen moeten samengaan. 



 God de Vader zal hen dragen 
 als zij om zijn zegen vragen. 
 Lees en bid en speel en zing: 
 God staat midden in de kring.  
 
Overvliegen 
 
Lied: 416: 1, 2, 3 en 4 
 
 1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 Jou nabij op al je wegen 
 Met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Lezen uit de Bijbel in Gewone Taal: Johannes 4: 46-53 
 
Uitleg van het verhaal 
 
Lied 887: 1, 2 en 3 

 1. Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 Wees stil en weet: Ik ben uw God. 



 Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 
 2. Ik ben het die u helen zal. 
 Ik ben het die u helen zal. 
 Ik ben het die u helen zal. 
 
 3. Op U vertrouw ik, goede God. 
 Op U vertrouw ik, goede God. 
 Op U vertrouw ik, goede God.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: 423: 1, 2 en 3 
  
 1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
 ga met uw licht voor ons uit! 
 Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
 Ga met God!  
 Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
 ga met uw licht vóór hen uit! 
 Al onze vrienden wensen wij vrede: 
 Ga met God!  
 Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 3. Voor alle mensen op onze weg: 
 vrede en goeds in elk huis! 
 Voor al wie kwamen onder dit dak:  
 Ga met God!  
 Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Zegen 
 
Collectedoel 50% voor diaconie De bakkerij leiden en 50% voor de 
kerk. 


