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Lied vooraf Hemelhoog 503 God kent jou vanaf het begin

Mijn God is zo G-O-E-D

Welkom

I K   B E N   E R   V O O R   J O U  !

 

Intochtslied Hemelhoog 49 Heer, U doorgrondt en kent mij

Stil gebed

Votum en groet

Lied groep 1 & 2 Onder, boven, voor en achter YouTube

Gebed

Inleiding op het thema groep 8 presentatie Chantal & Lieke

Schriftlezing BGT groep 8 Johannes 15:1-5,8

Lied Hemelhoog 232 Laat het huis gevuld zijn

Preek

Lied groep 6 Liefde, blijdschap, vrede

Gedicht groep 6 De ware wijnstok

Afkondiging overlijden

Lied ELB 191:1 Veilig in Jezus’ armen

Dank- en voorbeden groep 7

Gaven groep 5

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied Opwekking 602 Vrede van God

Zegen



Schriftlezing BGT Johannes 15:1-5,8

1-2 Jezus zei tegen zijn leerlingen: 

‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, 

en jullie zijn de takken. God zelf is de tuinman. 

Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. 

En de takken waaraan druiven groeien, maakt hij kort. 

Want dan komen er in het volgende jaar nog meer druiven aan.

3 Jullie lijken op de goede takken die kort gemaakt zijn. 

Want door mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald, 

en zijn jullie rein geworden. 

4 Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. 

Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. 

Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. 

Aan losse takken kunnen geen druiven groeien.

5 Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. 

Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, 

dan zul je veel goeds kunnen doen. 

Maar zonder mij kun je niets. 

8 Jullie zullen dan, als leerlingen van mij, veel goede dingen doen. 

Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.




