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Voorganger: ds. Marijke van Selm 
M.m.v. Band Thirsty 
 
Welkom 
Groet & drempelgebed 
Lied ‘Mijn toevlucht’ 
 
Gebed om ontferming 
Lied ‘Heer U doorgrondt en kent mij’ (Psalm 139) 
 
Uitleg over de tien geboden door de leiding van de kinderkerk 
Lied: Naast je lopen 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Lezing: Exodus 20: 1‐17 
Uitleg 
Lied ‘Heb de Heer je God lief’ 
Lezing: Matteus 22: 35‐40 
Uitleg  
Lied ‘For the One’ 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
De kinderkerk zegt Munachi gedag en hij wordt verwelkomd bij de tieners 
Lied: Arms open 
 
Mededelingen 
Groeten 
Slotlied: Gebed om zegen 



Mijn Toevlucht - Sela 

 

De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 

In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U. 

Tussenspel 

Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U. 

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U. 

Ik vertrouw op U  



Heer u doorgrondt en kent mij – Opwekking 518 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten 

mijn liggen en mijn gaan 

De woorden van mijn mond, o Heer 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zal gaan 

ik weet dat U daar bent 

 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen 

elke dag 

 

Heer U doorgrondt en kent mij 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven 

U bent oneindig groot 

ik dank U voor dit wonder, Heer 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal 

dat U steeds bij mij bent 

 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen 

elke dag 



Naast je lopen - LEV 

 

Mijn ziel wat ben je rusteloos 
En hart wat ben je bang 
Mijn hoofd wat maal je eindeloos 
Je piekert al zo lang 

Om dat wat er gebeuren kan 
Maar meestal niet gebeurt 
Ik weet het maar toch heeft de angst 
Mijn dag ermee gekleurd 

Maar midden in de onrust 
Klinkt een zachte stem 

Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt Hij alles goed 
En tot die tijd er is 
Blijft Hij naast je lopen 

Uw vrede brengt mijn ziel tot rust 
Mijn hart is niet meer bang 
Uw woord dat mijn gedachten sust 
Maakt dat ik verder kan 

Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt hij alles goed 
En tot die tijd er is 
Blijft Hij naast je lopen 

Tussenspel (fluiten) 

Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt hij alles goed 

Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt Hij alles goed 
En tot die tijd er is 
Blijft Hij naast je lopen 
 

Outro (Fluiten) 

  



Heb de heer je God lief – Opwekking 691 
 

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel 
En met heel je verstand. 

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel en verstand. 

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel 
En met heel je verstand. 

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel en verstand. 

Dat is het grootste, 
Het eerste gebod. 
Het tweede, daaraan gelijk: 
Heb je naaste lief, als jezelf. 

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel 
En met heel je verstand. 

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel en verstand. 

Dat is het grootste, 
Het eerste gebod. 
Het tweede, daaraan gelijk: 
Heb je naaste lief, als jezelf. 

Tussenspel  

Vader, God almachtig, 
Bron van echte liefde, 

Laat mijn hart vervuld zijn 
Van uw liefde, meer en meer. 

Jezus, mijn verlosser, 
U gaf Uzelf uit liefde. 
Laat mijn hart vervuld zijn 
Van uw liefde meer en meer. 

Vader, God almachtig, 
Bron van echte liefde, 
Laat mijn hart vervuld zijn 
Van uw liefde, meer en meer. 

Jezus, mijn verlosser, 
U gaf Uzelf uit liefde. 
Laat mijn hart vervuld zijn 
Van uw liefde meer en meer. 
 

(Verhoging) 

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel 
En met heel je verstand. 

Heb de Heer, je God, lief 

Met heel je hart, 

Met heel je ziel en verstand  

Heb de Heer, je God, lief 
Met heel je hart, 
Met heel je ziel 
En met heel je verstand. 

Heb de Heer, je God, lief 

Met heel je hart, 

Met heel je ziel en verstand  

Outro

  



For the One – Bethel Music  

 

Let me be filled 

With kindness and compassion for the One 

The One for whom You loved and gave Your Son 

For humanity, increase my love 

Laat mij gevuld zijn  
Met vriendelijkheid en mededogen voor de Heere 
Degene die U liefheeft, en waar u Uw zoon voor gaf  
Vergroot mijn liefde  
 

Help me to love with open arms like You do 

A love that erases all the lines and sees the truth 

Oh that when they look in my eyes, they would see You 

Even in just a smile, they would feel the Father's love 

Help me om lief te hebben met open armen, zoals U  
Een liefde die alle lijnen uitwist en de waarheid ziet  
Oh dat als ze in mijn ogen kijken, zij U zouden zien  
Dat zelfs in slechts een glimlach 
ze de liefde van de Vader voelen  
 

Oh how He loves us 

From the homeless to the famous and in between 

You formed us, You made us carefully 

'Cause in the end, we're all Your children 

Oh, hoeveel u van ons houdt   
Van daklozen, tot beroemdheden en daartussenin  
U heeft ons gevormd,  
U heeft ons zorgvuldig gemaakt  
Want uiteindelijk  
Zijn we allemaal uw kinderen  
 

So help me to love with open arms like You do 

A love that erases all the lines and sees the truth 

Oh that when they look in my eyes, they would see You 

Even in just a smile, they would feel the Father's love 

Help me om lief te hebben met open armen, zoals U  
Een liefde die alle lijnen uitwist en de waarheid ziet  
Oh dat als ze in mijn ogen kijken, zij U zouden zien  
Dat zelfs in slechts een glimlach 
ze de liefde van de Vader voelen  
 

 



Bridge 

Let all my life tell of who You are 

And the wonder of Your never-ending love 

Let all my life tell of who You are 

You're wonderful and such a good Father 

Let all my life tell of who You are 

And the wonder of Your never-ending love 

Let all my life tell of who You are 

You're wonderful and such a good Father 

You're wonderful and such a good Father 

Laat in heel mijn hele leven 
Blijken wie U bent  
En laat het wonder zien van Uw oneindige liefde  
Laat in heel mijn leven 
Blijken wie U bent 
U bent geweldig en zo’n goede Vader 
Laat in heel mijn hele leven 
Blijken wie U bent  
En laat het wonder zien van Uw oneindige liefde  
Laat in heel mijn leven 
Blijken wie U bent 
U bent geweldig en zo’n goede Vader 
U bent geweldig en zo’n goede Vader 
 

Help me to love with open arms like You do 

A love that erases all the lines and sees the truth 

Oh that when they look in my eyes, they would see You 

Even in just a smile, they would feel the Father's love 

Even in just a smile, they would feel the Father's love 

 
Help me om lief te hebben met open armen, zoals U  
Een liefde die alle lijnen uitwist en de waarheid ziet  
Oh dat als ze in mijn ogen kijken, zij U zouden zien  
Dat zelfs in slechts een glimlach 
ze de liefde van de Vader voelen  
Dat zelfs in slechts een glimlach 
ze de liefde van de Vader voelen  



Onze Vader – Opwekking 436 

Onze Vader in de hemel, 
Heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk 
Spoedig komen. 
Laat uw wil worden 
Gedaan. 
In de hemel, zo ook hier 
Op aard'. 

Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 

Onze Vader in de hemel, 
Geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
Gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons 
Iets schuldig zijn. 

Want van U is hetvkoninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 

En leidt ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 

Amen. Amen 

 

 

  



Arms open – The Script 

 

I can't unfeel your pain 
I can't undo what's done 
I can't send back the rain 
But if I could, I would 
My love, my arms are open 

Ik kan je pijn niet wegnemen 
Ik kan niet ongedaan maken wat er is gebeurd 
Ik kan de regen niet terugsturen 
Maar als ik het kon, zou ik het doen 
Mijn lief, mijn armen zijn wijd geopend 
 

So when you feel like you can't take another round of being broken 
My arms are open 
And when you're losing faith and every door around you keeps on closin' 
My arms are open 

Dus als je het gevoel hebt dat je niet nog een ronde gebroken zijn aankan 
Mijn armen zijn wijd geopend 
En als je het vertrouwen verliest en elke deur om je heen zich blijft sluiten 
Mijn armen zijn wijd geopend 
 

I can't uncry your tears 
I can't rewind the time 
I can't unsay what's said 
In your crazy life 
My love, my arms are open, mmm 

Ik kan je tranen niet wegnemen 
Ik kan de tijd niet terugspoelen 
Ik kan terugnemen wat er is gezegd 
In je gekke leven 
Mijn lief, mijn armen zijn wijd geopend 
 

Ooh, and when you're cursing at the sky and thinking, Lord you must be jokin' 
My arms are open 
And, and when you're looking in the mirror thinking, that my life is over 
My arms are open 

Ooh, en als je de hemel vervloekt 
En denkt: "Heer, dit moet een grap zijn" 
Mijn armen zijn wijd geopend 
En wanneer je in de spiegel kijkt 
En denkt "Mijn leven is voorbij" 
Mijn armen zijn wijd geopend 
 

 



My arms are open 
My arms are open 
My arms are open 
My arms are open 

Mijn armen zijn wijd geopend 
Mijn armen zijn wijd geopend 
Mijn armen zijn wijd geopend 
Mijn armen zijn wijd geopend 

 

Mmm, so let me do to you what you've always done for me 
And let me be the ground underneath your feet 

Dus laat me voor je doen 
Wat je altijd voor mij hebt gedaan 
En laat me de grond zijn 
Onder je voeten 
 

Mmm, I can't unfeel your pain 
I can't undo what's done 
I can't send back the rain 
But if I could, I would 
My love, my arms are open 
Arms are open, mmm 

 
Ik kan je pijn niet wegnemen 
Ik kan niet ongedaan maken wat er is gebeurd 
Ik kan de regen niet terugsturen 
Maar als ik het kon, zou ik het doen 
Mijn lief, Mijn armen zijn wijd geopend 
 

So when you feel like you can't take another round of being broken 
My arms are open, oh-oh 
And when you're losing faith and every door around you keeps on closin' 
My arms are open 

Dus als je het gevoel hebt dat je niet nog een ronde gebroken zijn aankan 
Mijn armen zijn wijd geopend 
En als je het vertrouwen verliest en elke deur om je heen zich blijft sluiten 
Mijn armen zijn wijd geopend 
 

My arms are open 
My arms are open 
My arms are open 
My arms are open 

Mijn armen zijn wijd geopend 
Mijn armen zijn wijd geopend 
Mijn armen zijn wijd geopend 
Mijn armen zijn wijd geopend  



My arms are open 
(I will be standing here) 
(I will be by your side) my arms are open 
(You see me loud and clear) 
(With my arms open wide) my arms are open 
(I will be standing here) 
(I will be by your side) my arms are open 
(You see me loud and clear) 
(With my arms open wide) 
My arms are open 
 

(Mijn armen zijn wijd geopend) 
Ik zal hier staan 
ik sta aan je kant 
(Mijn armen zijn wijd geopend) 
Je zult me luid en duidelijk zien 
Met mijn armen wijd open 
(Mijn armen zijn wijd geopend) 
Ik zal hier staan 
ik sta aan je kant 
(Mijn armen zijn wijd geopend) 
Je zult me luid en duidelijk zien 
Met mijn armen wijd open 
Mijn armen zijn wijd geopend   



Gebed om zegen - Sela 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 

Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

Tussenspel 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 

Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Tussenspel 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 

Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 


