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Opening en gebed door Jan Meerkerk

Samenzang: Dit is de dag
Dit is de dag, dit is de dag,
Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij,
En zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft.
Koor zingt enkele liederen
- Psalm 75: 1
- Welzalig de man
- Ik droomde eens
Samenzang: Lees je Bijbel bidt elke dag
Lees je Bijbel, bid elke dag,
Bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
Dat je groeien mag,
Dat je groeien mag,
Dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
Dat je groeien mag.
Vertelling door Jan over Jozef

Samenzang: Jozef zoekt zijn grote broers
Jozef zoekt zijn grote broers,
Alle tien zijn ze jaloers,
Op zijn jas en op zijn dromen.
Als ze Jozef aan zien komen,
Wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.
Met een slavenkaravaan
Moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
Heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is
Komt in de gevangenis.
Lange jaren gaan voorbij,
Maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
Door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
Al wat Jozef voor hem deed.
God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd,
En het kwade valt in duigen
En de broers, ze moeten buigen.
Zo houdt God door Jozefs hand
’t Volk van Israël in stand.
Koor zingt liederen
- Onze Vader
- Als je bidt
- ‘k Stel mijn vertrouwen

Samenzang: Psalm 42 vers 1
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede,
Een rivier vol van vrede,
Een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
Een rivier vol van vrede,
Een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
Een fontein vol van blijdschap,
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
Een fontein vol van blijdschap,
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
Ik heb lief als mijn Jezus,
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
Ik heb lief als mijn Jezus,
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
Een fontein vol van blijdschap,
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
Een fontein vol van blijdschap,
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Hoger dan de blauwe luchten
Hoger dan de blauwe luchten
En de sterretjes van goud,
Woont de Vader in de hemel,
Die van alle mensen houdt.
Ook voor zieke mensen zorgt Hij,
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor grote en voor kleine
Wil de Heer een Helper zijn.
Daarom vragen wij eerbiedig,
Vouwen wij de handen saam.
Heer Die altijd naar ons luistert,
Neem ook ons gebedje aan. Amen.
Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land

Sluiting en gebed door Jan

