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Welkom! 
Samen met de gemeente, met alle kinderen van de 

 Vakantie  Bijbel Week, vaders en moeders, opa’s en oma’s, 

gaan we deze dienst houden. Fijn dat iedereen er is! In deze 

liturgie kun je lezen wat er in de dienst zal gebeuren.  

Zing en luister je mee? 
 



 
Voor u ligt de liturgie van deze kerkdienst van de VakantieBijbelWeek. 
Achterin kunt u informatie lezen over het thema en de activiteiten van de afgelopen 
VakantieBijbelWeek. 
 
 
De kerkenraad (de dominee, de ouderlingen en de diakenen) komt vanuit  
de consistorie (kamertje in het kerkgebouw) binnen. 
 

 
We zingen met zijn allen voor de dienst: 
 
Dank U voor deze nieuwe morgen (OTH 146) 
Couplet1. 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
Couplet 2. 
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende; 
Dat U mij vergeeft. 
 
Couplet 3. 
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 
 
Couplet 6. 
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen 
dank U dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan. 
 
Weekpsalm DNP Psalm 100 vers 1 
Vers 1 
Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem. 

  



 
 
Stil gebed 
Iedereen bidt zachtjes om een gezegende dienst,  voor zichzelf, de dominee en de 
hele gemeente. 
 
Votum 
We spreken uit van Wie wij onze hulp verwachten! 
 
Groet 
De dominee begroet de gemeente in de Naam van God! 
 
We zingen Psalm 75 vers 1 
Vers 1 
U alleen, U loven wij; 
ja, wij loven U, o Heer, 
want Uw naam, zo rijk van eer, 
is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land 
Al de wond’ren Uwer hand. 
 
De wet en de samenvatting 
Wij luisteren naar de goede geboden van God die Hij aan Israël en aan ons gegeven 
heeft en de samenvatting die de Heere Jezus hiervan gaf. 
 
We zingen de weettekst die is aangeleerd uit Markus 10 vers 43b en 45
Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. 
Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, 
Maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 
 
Gebed 
We bidden samen om de Heilige Geest nu we Gods woord gaan horen.  
 
De schriftlezing is Exodus 14 
We lezen het deel uit de Bijbel waar de preek over gaat. 
 
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes: 
2 Spreek tot de Israëlieten [en zeg] dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-
Hachiroth, tussen Migdol en de zee, voor Baäl-Zefon. Daartegenover moet u uw 
kamp opslaan, bij de zee. 
3 De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: Zij zijn in het land verdwaald. De 
woestijn heeft hen ingesloten. 
4 En Ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik ten 
koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de 
Egyptenaren zullen weten dat Ik de HEERE ben. En zo deden zij. 
 



5 Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart 
van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk, en zij zeiden: Hoe hebben we dit 
kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? 
6 Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. 
7 Hij nam ook zeshonderd van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van 
Egypte, met op elk daarvan officieren. 
8 Want de HEERE verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij 
de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. 
9 De Egyptenaren, [met] al de paarden [en] strijdwagens van de farao, en zijn 
ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden 
opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon. 
10 Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, 
de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd 
en riepen tot de HEERE, 
11 en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt 
meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen 
door ons uit Egypte te leiden? 
12 Was dit niet wat wij in Egypte [al] tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de 
Egyptenaren [maar] dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen 
dan in de woestijn te sterven. 
13 Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van 
de HEERE dat Hij vandaag [nog] voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u 
vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. 
14 De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. 
15 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten 
[en zeg] dat zij opbreken. 
16 En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, 
zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. 
17 En Ik, zie, [Ik] zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aan 
gaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, 
ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. 
18 Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE ben, als Ik geëerd zal worden 
ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. 
19 Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en 
ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet [de plaats] vóór hen en ging achter 
hen staan. 
20 Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was 
duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de 
ander komen, heel de nacht. 
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele 
nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het 
water werd doormidden gespleten. 
22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen 
aan hun rechter- en linkerhand een muur.  



23 De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna, [met] al de 
paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters, tot in het midden van de zee. 
24 Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HEERE in de vuur- en 
wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de 
Egyptenaren in verwarring. 
25 Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite 
vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: Laten wij voor Israël vluchten, want de 
HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. 
26 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit over de zee, zodat het water 
terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. 
27 Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen 
vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het 
water tegemoet vluchtten. Zo stortte de HEERE de Egyptenaren midden in de zee. 
28 Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van 
het hele leger van de farao, die hen in de zee achternagekomen waren. Niet een van 
hen bleef er over. 
29 Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was 
voor hen een muur aan hun rechter- en linkerhand. 
30 Zo verloste de HEERE Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël 
zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee [liggen]. 
31 Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd 
had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn dienaar. 
 
We zingen Psalm 66 vers 3 en 5 
Vers 3 
God baande door de woeste baren 
en brede stromen ons een pad; 
daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren, 
Zijn oog bewaakt het heidendom. 
Hij zal d' afvalligen verneêren, 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
Vers 5 
Een net belemmerd' onze schreden, 
een enge band hield ons bekneld. 
Gij liet door heerszucht ons vertreden, 
Gij gaaft ons over aan ’t geweld. 
Hier scheen ons 't water t' overstromen, 
daar werden wij bedreigd door ’t vuur, 
maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, 
verkwikkend ons ter goeder uur. 
 

about:blank#psvs
about:blank#psvs


 
Prediking 
Als de dominee uit de Bijbel gaat vertellen, noem je dat een preek.  
De preek gaat over het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen.  

 
Dit wil ik onthouden van de preek: 

 



 
We zingen psalm 68 vers 10 en 11 
Vers 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan èn wil èn zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Vers 11 
Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, 
God zal Zijns vijands kop verslaan; 
Dien haar'gen schedel vellen; 
Die trots, wat heilig is, onteert, 
En, daar hij schuld met schuld vermeert, 
Zich tegen Hem durft stellen. 
De HEER heeft Zelf ons toegezeid: 
"'k Zal u, door macht en wijs beleid, 
Uit Bazan weer doen komen; 
U zullen, als op Mozes' beê, 
Wanneer uw pad loopt door de zee, 
Geen golven overstromen." 
 
Dankgebed en voorbede  
We danken de Heere God voor wat we in de afgelopen week en deze dienst over 
Hem mochten horen en bidden of Hij ook ons leven telkens wil vernieuwen. Ook 
bidden we voor de fijne en verdrietige dingen van mensen in de gemeente. 
 
We zingen psalm 43 vers 3,4 en 5 
Vers 3 
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder 
en breng mij, door dien glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder, 
dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
waar mij Uw gunst verbeidt. 

about:blank#psvs
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Vers 4 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik juichend stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
die na kortstondig ongeneugt' 

mij eindeloos verheugt. 

Vers 5 
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, 
wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen; 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen. 
Uw hoop herleev' naar Zijn gebod: 
mijn Redder is mijn God. 

Zegen 
De dominee legt de gemeente de zegen van God op.  
Deze zegen nemen we mee naar huis. 
 
We zingen met zijn allen nog 3 liederen: 
 
‘k Stel mijn vertrouwen (OTH 291) 
‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer mijn God. 
Want in Zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
Zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij! 
 
Themalied VBW 2022: Alles andersom! 
Refrein  
Alles andersom, alles anders, keer het om. 
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht. 
Alles andersom, alles anders, keer het om. 
En al klinkt het raar, geloof het maar: 
God weet wat Hij doet en God is goed! 
 
Couplet 1 
God stuurde Zijn eigen Zoon voor ons allemaal. 
Al voor Hij geboren wordt merk je: Hij is speciaal. 
Wijzen knielen voor Hem neer, het Koningskindje, nog zo klein. 

about:blank#psvs
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En al snel leert Jezus ons hoe je dicht bij God kunt zijn! 
  
Refrein  
 
Couplet 2 
Jezus laat de mensen zien wat God voor plannen heeft. 
Door de dingen die Hij doet en zegt en hoe Hij leeft. 
Hij vergeeft voor Hij geneest en kinderen zijn welkom. 
En Hij leert ons keer op keer: God draait alle dingen om! 
 
Refrein 
 
Bridge 
De Zoon van God stierf aan het kruis. Alles andersom. 
De hoop was weg, het leek voorbij. Maar God draait alles om! 
Jezus overwon de dood.   Alles andersom. 
Een nieuw begin voor jou en mij.  Want God draait alles om! 
 
Refrein 
 
De Here zegent jou (OTH 485) 
De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven. 
 
UITGANGSCOLLECTE 
Bij de uitgang zullen 3 collecte zakken staan. 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. 
De tweede collecte is voor alle kosten van de kerk. 
De derde collecte is voor de onkosten van de Vakantie Bijbel Week. 
Omdat wij zoveel krijgen, geven we graag voor de dienst van God en voor anderen! 
 

 
Na de dienst is iedereen van harte welkom in de Open Deur  

(het verenigingsgebouw naast de kerk) om gezellig met elkaar  
wat te drinken en te praten. 

 

about:blank


 
Vakantie Bijbel Week in Lienden 
Het thema van de Vakantie Bijbel week 2022 is: Alles Andersom! 
De Here Jezus staat dit jaar centraal op de Vakantie Bijbel Week. Hij is het die het 
plan van de Vader uitvoert, die mensen oproept om zich om te keren van verkeerde 
keuzes en Hij is het die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt. 
Hij is Degene die ‘alles andersom’ maakt. 
 

 
 
Ochtendprogramma 4 tot en met 12 jaar 
Dit jaar waren er vier ochtenden waarop alle kinderen welkom waren in de tenten 
en de Open Deur bij de kerk. Op dinsdag zijn we gestart met zingen, bidden, een 
poppenkast, sketch of toneelstuk en het Bijbelverhaal. Erna gingen we Lienden in 
voor speurtochten en spellen, waarna we terug in de tenten afsloten met zingen en 
gebed. Op woensdag waren er allerlei knutsels en workshops. Donderdag was een 
langere dag met spellen en het dijkspel, waarna we heerlijk gesmuld hebben van 
pannenkoeken. Op vrijdag waren er weer allerlei knutsels en workshops. 
Vrijdagavond hadden we de afsluiting in de gymzaal met ons laatste thema, waar 
iedereen, jong en oud, van harte welkom was. 
 
 
De thema’s van de VBW dagen waren: 
 
1 Dinsdag - Dit Kind is Koning - Mattheus 2:1-12  

God stuurt Zijn Zoon Jezus naar de aarde door Hem als een 
gewone baby geboren te laten worden. Dit Kind blijkt een 
grote Koning te zijn. Zo groot dat wijze mannen Hem 
kostbare cadeaus geven, voor Hem knielen en Hem 
eren/aanbidden. 
 
2. Woensdag - Zoeken en vragen stellen - Lukas 2: 41-52 
Jezus is in de tempel, waar Hij luistert en vragen stelt aan de 
leraren. Jezus wil dicht bij  God Zijn Vader zijn. Maak een 
keuze om je te verdiepen in God en in Zijn woorden. Zoek 
plekken op waar het over God gaat. Daar mag je al als kind 
mee bezig zijn, net als Jezus.  



 
3.Donderdag - Eerst vergeving - Markus 2:1-12 
Jezus ziet het geloof en het vertrouwen dat de mannen hebben 
in Hem. Zij geloven in Hem als de Redder van mensen. Vanwege 
hun geloof, geeft Hij de verlamde man vergeving én genezing. 
Het belangrijkste dat je van Jezus kunt krijgen is vergeving van 
alle zonden/foute dingen die jij doet. Geloof en vertrouw 
daarom op Jezus alleen. 
 
4.Vrijdag - Jij telt mee! - Markus 10:13-16 
De discipelen sturen de kinderen weg, maar Jezus zegt dat de 
kinderen bij Hem mogen komen en zegent ze. Jezus houdt 
van kinderen en wil heel graag dat ze bij Hem komen. Daar 
hoef je niet eerst volwassen voor te worden én van alles voor 
te doen. 
 
5. Vrijdagavond – Jezus leeft! - Johannes 20:11-18  
Jezus is overwinnaar van de dood. Hij is opgestaan, dat is een 
feit! Jezus is de Redder van mensen. Door Jezus kunnen we 
vergeving krijgen en bij God horen. 
 
 
 
Avondprogramma vanaf 13 jaar. 
Ook ’s avonds was er van alles te doen. Op dinsdagavond was er een outdoor 
Beachvolleybal toernooi. Op woensdag was er een actief avondje uit met “Expeditie 
S/Paulus, maar ook een creatieve activiteit in de Open Deur. Op donderdag was er 
een Chillavond met een verrassend UPSIDE DOWN programma. 
 
 
Aankomend seizoen zijn er ook allerlei activiteiten voor jong en oud waarbij 
iedereen van harte welkom is. Voor meer informatie kijk op: 
www.hervormdlienden.nl  
 
 

  

http://www.hervormdlienden.nl/


 
 

 
 


