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Welkom  
 
Voorzang: Ben je groot, of ben je klein 
 

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! 
 
Stil gebed 
 

Votum en groet 
 
Zingen: Van A tot Z  
 

A van Almachtig 
B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 
 
G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 
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Van A tot Z 
Bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
Oneindig groot 
Is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
M van Messias 
N is van Ned'rig 
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en 
S is van Schild 
 
Van A tot Z 
Bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
Oneindig groot 
Is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 
Van A tot Z 
Bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
Oneindig groot 
Is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij Van A tot Z 
Bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
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Oneindig groot 
Is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
Onderwijs van de Wet  Ik luister naar God  
 
Zingen: ‘k Heb Jezus nodig 
 
'k heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 
Gebed 
 

Schriftlezing: Jeremia 38:1-13 en 39: 15-18  
 
381-3Intussen bleef Jeremia aan het hele volk deze boodschap vertellen: ‘De 
Heer zegt: ‘Als je in Jeruzalem blijft, zul je sterven, door de oorlog, door 
hongersnood of door de pest. Maar als je de stad verlaat en naar de 
Babyloniërs gaat, blijf je leven. Alleen zo kun je je leven redden. Want 
Jeruzalem wordt aan de koning van Babylonië gegeven. Zijn leger zal de stad 
veroveren.’’ 
Toen de leiders van Jeruzalem dat hoorden, gingen ze naar de koning. Het 
waren Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Paschur, Juchal, de 
zoon van Selemja, en Paschur, de zoon van Malkia. 4Zij zeiden tegen de 
koning: ‘Jeremia moet gedood worden! Zijn woorden hebben een gevaarlijke 
invloed op de mensen en op de soldaten die nog in de stad zijn. Hij zorgt 
ervoor dat iedereen de moed verliest! Hij wil helemaal niet het beste voor 
het volk, hij wil juist dat het slecht met hen afloopt!’ 
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5‘Doe met Jeremia wat je wilt,’ zei de koning. ‘Ik kan jullie niet 
tegenhouden.’ 6Toen namen ze Jeremia mee. Ze brachten hem naar de put 
van prins Malkia, in de kazerne bij het paleis. Met touwen lieten ze Jeremia in 
de put zakken. In de put zat geen water, maar wel modder. En daar zakte 
Jeremia in weg. 7-8Ebed-Melech, een Nubiër die voor de koning werkte, was 
op dat moment in het paleis. Toen hij hoorde wat er gebeurd was, ging hij 
meteen naar de koning, bij de Benjamin-poort. Hij zei: 9‘Koning, die mannen 
hebben een zware misdaad gepleegd! Ze hebben Jeremia in een put gegooid 
om hem te laten sterven van de honger. Maar er is toch al geen eten meer in 
de stad! Waarom moet hij doodgaan op zo’n vreselijke plek?’ 
 

10Toen gaf de koning dit bevel aan Ebed-Melech: ‘Ga met dertig mannen naar 
die put toe, en haal Jeremia eruit, voordat hij sterft!’ 
11Ebed-Melech nam dertig mannen mee naar de put. Eerst ging hij naar de 
kelders van het paleis om oude lappen te halen. Die liet hij met touwen naar 
beneden zakken in de put. 12En hij zei tegen Jeremia: ‘Doe die lappen onder 
je armen, en doe dan de touwen eromheen.’ 
Toen Jeremia dat gedaan had, 13trokken ze hem omhoog. Zo werd Jeremia uit 
de put gehaald. 
Daarna bleef hij weer in de kazerne bij het paleis. 
  
3915Toen Jeremia nog gevangen zat in de kazerne bij het paleis, had de Heer 
tegen hem gezegd: 16‘Ga naar Ebed-Melech, de Nubiër, en vertel hem deze 
boodschap van mij: ‘Ik ben de machtige Heer, de God van Israël. Ik heb niet 
beloofd dat ik Jeruzalem zou redden. Nee, ik heb juist gezegd dat het slecht 
met de stad zou aflopen. En dat gaat nu gebeuren. En jij, Ebed-Melech, jij zult 
zien dat het gebeurt. 
17Maar ik zal jou redden. Jij zult niet gegrepen worden door de Babyloniërs, 
voor wie je zo bang bent. 18Ik zal jou laten ontsnappen. Jij zult niet gedood 
worden. Jij zult gered worden, omdat je op mij vertrouwd hebt. Dat is mijn 
boodschap.’’ 
 
Zingen: Wees niet bang 
 

Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
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En al zou je door het vuur gaan 
je brandt je daar niet aan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En al ga je door rivieren 
Ze spoelen ze jou niet weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Heel de weg 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
 
Wees niet bang, wees niet bang 
Ik roep je bij je naam 
Wees niet bang, wees niet bang 
Van nu af gaan we samen 
En als de anderen je plagen 
Misschien de hele klas 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Ik hou je vast 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Om mee te gaan 
Ik ben bij je, Ik ben bij je 
Voortaan  
 
Preek  DAT IS SCHRIKKEN! 
 
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen  
 
’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. 
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Bijbels uitreiken aan: Jaylinne, Nathan, Noach en Sven  
 
Toezingen: De Here zegent jou 
 
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. 
 
Danken en bidden     
Aansluitend zingen: Onze Vader Elly en Rikkert met gebaren 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij aan anderen vergeven; 
en leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Collecte  
 
Slotlied: Tienduizend redenen 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
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Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Zegen 
 


