
BOUWERS GEZOCHT 
 

kerk & schooldienst (met CBS ‘Wereldwijs’(gedeelte) 
 

zondag 11 februari 2018, 10.00 uur 
  



voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
organist:   Joop Bosch 
lezingen:   Nehemia en Mattheüs 
lezer(s):   predikant en kinderen 
collecten:  Handen samen voor Angola 
beeldscherm: Fabian van Zetten 
__________________________________________________ 
 
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. 
 
 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. 
 
Samenzang lied 433 (ev.ldb.) 

God die alles maakte, 
de lucht en ’t zonlicht blij, 
de hemel zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 
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God die ’t gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 

 
God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist’re wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 

 
Mededelingen van de kerkenraad 
 
Aanvangslied: ‘Hij is de Rots’ 
 Hij is de rots. (Hij is de rots) 
 Waar ik op sta. (Waar ik op sta) 
 Hij is de weg. (Hij is de weg) 
 Waar ik op ga. (Waar ik op ga) 

 En ik zal voor Hem zingen 
 voor Hem zingen 
 zolang ik leef. 
 
 In het begin (In het begin) 
 was Hij het woord. (was Hij het woord) 
 Hij was bij God. (Hij was bij God) 

 En het woord was God. (En het woord was God) 
 En ik zal voor Hem zingen 
 voor Hem zingen 
 zolang ik leef. 
 
 Hij is het licht. (Hij is het licht) 
 Dat altijd schijnt. (Dat altijd schijnt) 
 Van het begin. (Van het begin) 

 Tot aan het eind. (Tot aan het eind) 
 En ik zal voor Hem zingen 
 voor Hem zingen 
 zolang ik leef. 
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 Hij is de rots. (Hij is de rots) 

 Waar ik op sta. (Waar ik op sta) 

 Hij is de weg. (Hij is de weg) 

 Waar ik op ga. (Waar ik op ga) 

 En ik zal voor Hem zingen 

 voor Hem zingen 

 zolang ik leef, zolang ik leef, 
 zolang ik leef. 
 
Woorden om mee te beginnen 

 
Samenzang 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. 

 
Gebed (door predikant) 
 
Samenzang lied 971 (nw.ldb.) 
 Zing een nieuw lied voor God de Here 
   en wees van harte zeer verblijd. 
   God wil alhier met ons verkeren, 
   hier wordt een huis voor Hem bereid. 
   Hij heeft de hand / en het verstand 
   gezegend voor het werk, 
   de bouw van Christus' kerk. 
 
 God wil aan ons telkens weer tonen 
   dat Hij genadig is en trouw. 
   Dat Hij met ons samen wil wonen, 
   geeft ons de moed voor dit gebouw. 



               -4- 

 
   Maar niet met steen / en hout alleen 
   is 't grote werk gedaan. 
   't Zal om onszelve gaan. 
 
 De heilige Geest geeft taal en teken. 
   Christus deelt al zijn gaven uit. 
   De Vader zelf wil tot ons spreken 
   en elk verstaat wat het beduidt. 
   Wees ons nabij / en maak ons vrij 
   in dit uw heiligdom. 
   Kom, Here Jezus, kom! 
 
Lezen: Nehemia (muren/tempel)uit: Bijbel in gewone taal (predikant) 
 
Kinderen van groep 1 t/m 4 zingen lied 455(ev.ldb.) (komen naar voren) 

 Kijk daar een metselaar,  
 hij bouwt een huis van steen. 
 Alle stenen netjes naast elkaar  
 een huis voor iedereen. 
 refrein: 

 Één voor één, steen voor steen, 
 muren, deuren en ramen,  
 één voor één, steen voor steen, 
 niet alleen, maar  
 samen vormen zij een huis, 
 samen, muren, deuren en ramen, 
 samen vormen zij een huis,  
 samen. 
 
 De Heer bouwt ook zijn huis 
 daar zijn wij de stenen van. 
 Ieder heeft zijn plekje in dat huis 
 dat God er wonen kan. 
 refrein: 

 Één voor één, steen voor steen, 
 muren, deuren en ramen,  
 één voor één, steen voor steen, 
 niet alleen, maar 
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 samen zijn wij het huis van de Heer,  
 samen, zoveel verschillende namen,    
     samen zijn wij het huis van de Heer.   
 Samen.              
 samen zijn wij het huis van de Heer,  
 samen, zoveel verschillende namen,    
     samen zijn wij het huis van de Heer.   
 Samen.  Amen. 
 
Lezen: Mattheüs 7 “de wijzen en de dwazen” (door kinderen van groep 6) 
 
Samenzang lied 430 (ev.ldb.) 

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, 
een wijs man bouwde zijn huis op de rots, 
een wijs man bouwde zijn huis op de rots 
en de regen stroomde neer 
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
en het huis op de rots stond vast. 

 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand, 
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand, 
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand 
en de regen stroomde neer 

 en de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
en het huis stortte in met een plof. 

 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots, 
dus bouw je huis op Jezus, de Rots, 
dus bouw je huis op Jezus, de Rots, 
en de zegen daalt dan neer 
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op, 
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op, 
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem.          
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Uitleg: BOUWERS GEZOCHT 
 
Samenzang themalied: ‘Bouw je leven op de Rots’ 
(alle kinderen mogen naar voren komen) 

 Weet jij al wat je worden wilt  
 een juf of een piloot. 
 Of liever toch een brandweerman  
 of schipper op een boot. 
 
 Weet jij al wat je worden wilt 
 een arts of een komiek. 
 Of wordt je liever danseres 
 of een computerfreak. 
 
 Maar wat je straks ook kiest 
 het maakt niet zoveel uit. 
 het zal je zeker lukken 
 zolang je maar besluit: 
 refrein: 
 Bouw je leven op de Rots 
 dat is een goed idee. 
 Bouw je leven op de Rots 
 daar kom je het verste mee. 
 Leg je toekomst in de handen 
 van degeen die jij vertrouwt. 
 Jezus is de Rots waarop je bouwt. 
 
 Weet jij al wat je worden wilt 
 een kok of president. 
 Of liever toch een stewardess 
 of word je wijkagent. 
 
 Weet jij al wat je worden wilt 
 of weet je het eigenlijk niet. 
 Wellicht dat je ideeën krijgt 
 misschien wel door dit lied. 
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 Maar wat je straks ook kiest 
 het maakt niet zoveel uit. 
 Het zal je zeker lukken 
 zolang je maar besluit: 
 refrein: 
 Bouw je leven op de Rots 
 dat is een goed idee. 
 Bouw je leven op de Rots 
 daar kom je het verste mee. 
 Leg je toekomst in de handen 
 van degeen die jij vertrouwt. 
 Jezus is de Rots waarop je bouwt. 
 
 Na, na, na, na…. 
 Leg je toekomst in de handen 
 van degeen die jij vertrouwt. 
 Jezus is de Rots waarop je bouwt. 
 Bouw je leven op de Rots 
 dat is een goed idee . 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (Handen samen voor Angola) 
(groep 8 legt het collectedoel uit en groep 5 mag collecteren) 

 
Samenzang lied 246 (ev.ldb.) 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.      
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.      

 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning.   
Ik bouw op U en ga in uwen naam.     
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Toch rijst in mij een lied van overwinning.   
Ik bouw op U en ga in uwen naam.     
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan   
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.    
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan   
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.    

 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 218  (ev.ldb.) 

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. 

 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
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Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
 
Vanavond  is er in deze kerk een HZOZ dienst met als thema: 
ZINGENDE GEZEGEND: GEZEGEND LEVEN 
Muzikale medewerking: Kuriakèsingers uit Wezep 
 
 


