
 

 

Liturgie 22-11 
Dorpskerk Oostvoorne 
Een dienst met speciale aandacht voor de kinderen 
Thema: de tien geboden 
Ds. Marijke van Selm 
Muziek: Ron van Halen, Ingrid en Danny Langbroek, Munachi en Chizara Mak 
 
 
Woord van welkom 
Psalm 8b: 1, 2 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Psalm 8b: 4, 5 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied: ‘Love shine a light’  
 
1. Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the fire in every little part 
Let His love shine a light in every corner of our hearts 
 
2. Love shine a light in every corner of my life 
Let the love light carry, let the love light carry 
Like the mighty river, flowing from the stream 
Let His love shine a light in every corner of the world 
 
3. And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let His love shine a light in every corner of our hearts 
 

4. Love shine a light in every corner of the world 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the fire, for every boy and girl 
Let His love shine a light in every corner of the world 
 
5. And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let His love shine a light, in every corner of our hearts 
 
6. And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let His love shine a light in every corner of our hearts 
Shine a light in every corner of our hearts 
 

 
Woorden bij het thema van de dienst 
Mandoline door Munachi en Chizara 
 
Het thema met de kinderen 
 
Lied bij het weggaan is een filmpje op de beamer: 
https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo 
 
Lezing Ex. 20: 1-17 
 
Lied: ‘Heer ik hoor bij U’ 
 
1. Eenzaam en verlaten, zonder hoop of doel 
Wacht ik op een teken van Uw macht 
Vragen zonder antwoord geven mij ’t gevoel 
Dat op besluit meteen de twijfel wacht 
En dan weet ik weer: U gaf voordat ik vroeg 
Uw belofte is genoeg 

Refr.:  
Heer ik hoor bij U 
Ja ik hoor bij U 
Veilig in Uw hand  
 
 



 

 

2. Draag mij als ik wankel of opstandig ben 
Wees mijn Gids wanneer ik weer wil gaan 
Schenkt U mij vergeving als ik U beken 
Dat ik zo vaak op eigen kracht wil gaan 
En dan weet ik weer: U gaf voordat ik vroeg 
Uw belofte is genoeg 
 
Refr.:  
Heer ik hoor bij U 
Ja ik hoor bij U 
Veilig in Uw hand  
 
Uitleg 
 
Lied: samen in de naam van Jezus 
 
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. 
 

Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis. 
'T Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
 

In Memoriam Mimi Witter – Winkelman 
Psalm 23b: 1, 5 De Heer is mijn herder 
 
Dankgebed en voorbeden 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
De kinderen komen terug 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Vrede zij u 
 
1. Vrede zij u,  
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, 
vrede zij u, 
gelijk mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
 

2. Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, 
blijf in mij, 
mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 

3. Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
Heilige Geest, 
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd. 
 

Zending en zegen 
 
 
 


