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Samenzang lied 449 (ev.ldb.) 
 refrein: 

 Jericho, Jericho, 
 is een sterke stad, dat zie je zo! 
 Jericho, Jericho, 
 is een sterke stad, dat zie je zo! 
 
 Als wij Jericho niet winnen 
 komen wij de stad niet binnen, 
 en ons volk zal blijven staan, 
 aan de poort van Kanaän. (refr.) 
 
 God geeft Jozua een teken: 
 trek de stad om zonder spreken, 
 doe dat zeven dagen lang, 
 Ik strijd voor U, wees maar niet bang. (refr.) 

 
 Maar als de bazuinen schallen, 
 gaan wij juichen met z’n allen, 
 en de muren, dubbeldik 
 vallen in elkaar van schrik. (refr.) 

 
Samenzang: ‘welkom, welkom, iedereen’’ (via scherm) 
 Welkom, welkom,  welkom iedereen. 
 Doe je met ons mee? 
 We beginnen zo meteen. 
 Welkom, welkom fijn dat jij er bent. 
 Zing gezellig mee als jij het liedje kent. 
 
 Maar eerst nog even dit  voor we verder gaan.  
 Tellen we tot drie en dan roep jij je naam. 
 1, 2, 3 ... 
 Sorry maar helaas dat ging nog niet zo goed. 
 Daar komt ‘ie nog een keer nu weet je hoe het moet. 
 1, 2, 3 ... 
 
 Welkom, welkom! 
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Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 443 (ev.ldb.) 

Ik volg de Heer  (ik volg de Heer), 

want Hij is goed (want Hij is goed). 

Hij weet de weg  (Hij weet de weg)  

en hoe het moet (en hoe het moet). 

Hij houdt van mij (Hij houdt van mij) 

Hij is overal (Hij is overal), 

de Herder die mij leiden zal. 
 
Soms gaan we door (soms gaan we door) 

gevaarlijk land (gevaarlijk land). 

Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor ) 

en in zijn hand (en in zijn hand) 

houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)  

en neemt ons mee (en neemt ons mee). 

Het is soms zwaar, maar toch okee! 
 
Een leeuw die brult (een leeuw die brult)  

of een beer die bromt (of een beer die bromt). 

De Herder kijkt (de Herder kijkt)  

wat of er komt (wat of er komt). 

Hij is als een muur (Hij is als een muur) 

rondom ons heen (rondom ons heen). 

Hij laat ons nooit, nee nooit alleen! 
 

Woorden om mee te beginnen 
 
Samenzang lied 218 (nw.ldb.) 
 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
 dank U voor elke nieuwe dag. 
 Dank U dat ik met al mijn zorgen 
 bij U komen mag. 
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 Dank U voor deze mooie aarde, 
 dank U voor sterren, maan en zon. 
 Dank U dat U ons wilt bewaren, 
 kracht en levensbron. 
 
 Dank U dat alle vogels zingen, 
 dank U voor elke boom in bloei. 
 Dank U voor zoveel goede dingen, 
 dank U dat ik groei. 
 
 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
 altijd ziet U naar mensen om. 
 Dank U voor vrienden en voor vreemden 
 die ik tegenkom. 
 
 Dank U voor alle mooie klanken, 
 al wat ik zien en horen kan. 
 Dank U –  o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 
 
Generatiegebed 
 
Samenzang lied 416 (nw.ldb.; via scherm) 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
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 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. 
 
We lezen de Bijbel: Jozua 2, 1 t/m 8 + 12 t/m 14 (Nienke Scheinhardt) 

 
‘van onze correspondent in Israël’(Sketch) 

 
Samenzang: ‘de muren van Jericho’ (via scherm) 
 Jericho had muren van metersdikke steen. 
 Maar God zei tegen Israël, je komt er wel doorheen. 
 Ze bliezen op de horens en sloegen op de trom. 
 Ze juichten voor de Here in Zijn heiligdom. 
 En de muren van Jericho de muren van Jericho 
 vielen om. 
 
 Misschien heb jij zo’n Jericho een levensgroot probleem. 
 Het lijkt alsof het muren heeft je komt er niet doorheen. 
 Dan kun je Jezus danken dat hij het overwon. 
 En juichen voor de Here in Zijn heiligdom. 
 En de muren van Jericho de muren van Jericho 
 vallen om. 
 
Uitleg van het verhaal 
 
Samenzang lied 448 (ev.ldb.) 

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom je leven zijn. 
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Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 
We gaan danken en bidden 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
 
Samenzang ‘de zegen van God’ (via scherm) 
 refrein 2x: 

 De zegen van God wens ik jou toe, 
 weet dat Hij jou nooit verlaat. 
 De zegen van God blijft bij jou, 
 overal waar je gaat. 
 
 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. (refr.) 
 
 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. (refr.) 
 
We krijgen de zegen van God 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 421 (ev.ldb.) 

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: 
God houdt van jou. 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin: 
God houdt van jou. 
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. Hij is vol liefde. 
God houdt van jou. 

 


