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Leechhiem Sandfirden 

 



Zingen:  
Lied 868 | gezang 434 : Lof zij de Heer couplet 1 en 2  
 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
  
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Welkom door Ludwine 

Gebed door Marit Boschma & Margje Wiegersma 

Zingen: Lied 216 : D’r is in moarntiid | Morning has Broken  

D’r is in moarntiid as oait de earste 
‘t liet fan de klyster makket God grut 
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid 
Beide untspringe nij oant it wurd 
 
Dauw oer de ierde, sinne fan boppen 
Hearlike hôftun, rook fan welear 
Tank foar de beammen, blommen en fruchten 
Al wat hjir omrint moetet de Hear 
 
Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen 
Ljocht dat al fonkle der’t Eden lei 
Priizgje yn de moarntiid God foar syn skepping 
Priizgje bliermoedich syn nije dei!  
 
 

 

 

 

 

 

 

Foar it earst  

Nei skoalle 

Foar it earst  

Nei Snits 

 

Sin oan wat nijs 

Misse wat wie 

 

Wês net bang 

Bist net allinnich 

Oeral binne wer  

Nije freonen 

 

In nije wrâld leit iepen! 

 

Dûk d’r yn 

 Gean kopke ûnder mar  

kom altyd wer boppe 

 

Meitsje it 

mei jimme hope, wiisheid, leafde en wurk 

in bytsje moaier  

foar inoar en foar dysels 

 



Zingen:  

Lied 456 Zegen ons Algoede 

Zegen hen Algoede, 
Neem hen in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over hen en geef hen licht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

Jeugdorkest De Notenkrakers speelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wêrom   

soe  

in  

wûnder  

gjin  

wûnder  

wêze 

allinnich  

omdat  

in oar  

it  

net  

sjocht?  

 

 

 

 

 

 

De Overstapkletspot  
(alle kinderen van groep 8 komen naar  
voren samen met Christien)  

 

Zingen:  
Lied 413 | Gezang 444  
Grote God wij loven u 1 en 3  
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
laat ons niet verloren gaan. 

 

Bijbellezing 
Hidde de Haas, Harmen Hoekstra, Ruben Veenstra, Jelte Zijlstra en  
Jelle Douwe Stegenga lezen uit de bijbel over De Verspieders.  
 

Hidde: 
Twaalf mensen gaan het beloofde land bekijken 

De Heer zei tegen Mozes: ‘Stuur een aantal mannen naar het land Kanaän, 
dat ik aan de Israëlieten zal geven. Die mannen moeten gaan kijken hoe dat 
land eruitziet. Kies uit elke stam een leider van een familie.’ 

Mozes deed wat de Heer gezegd had. Hij stuurde vanuit de woestijn van  
Paran twaalf mannen op pad. Het waren allemaal leiders van het volk. 



Harmen 

Toen Mozes de mannen naar Kanaän stuurde, zei hij: ‘Ga door de Negev-
woestijn, en ga dan het bergland van Kanaän in. Kijk hoe het land is, en wat 
voor mensen er wonen. Kijk of het er veel zijn of weinig, en of het een sterk 
of een zwak volk is. Kijk in wat voor land ze wonen. En kijk of ze wonen in 
steden met muren eromheen, of in tentenkampen. Onderzoek of de grond 
vruchtbaar is of niet. Kijk of er bomen groeien. En probeer ook wat vruchten 
uit het land mee te brengen.’ 

Het was toen net de tijd dat de druiven rijp waren. 

Ruben 

Toen kwamen de mannen in een dal waar druiven groeiden. Daar sneden ze 
een tros druiven af. Die tros was zo zwaar, dat hij door twee mannen aan 
een stok gedragen moest worden! Ze plukten ook vijgen en andere vruch-
ten.  

Jelte 

Ze zeiden tegen Mozes: ‘We zijn in het land geweest waar u ons naartoe 
stuurde. Het is een vruchtbaar land. Er is inderdaad meer dan genoeg te 
eten voor iedereen. Kijk maar, dit zijn de vruchten die er groeien! 

Maar de mensen die er wonen, zijn sterk. Ze wonen in grote steden met 
muren eromheen. We hebben er zelfs reuzen gezien, nakomelingen van 
Enak.  

Jelle Douwe  

Eén van de mannen die in Kanaän geweest waren, was Kaleb. Hij was bang 
dat de Israëlieten door de verhalen over Kanaän boos zouden worden op 
Mozes. Dat wilde hij voorkomen. Daarom zei hij: ‘We kunnen dat land ge-
woon gaan veroveren. We zijn sterk genoeg om die volken te verslaan.’ 

 Korte overdenking: Klaar voor de start, wie durft?  

 Jeugdorkest De Notenkrakers speelt  

 Spel: Klaar voor de Start 

 Ouders brengen wens over naar de  
kinderen  

Zingen:  

Lied 416: Ga met God en hij zal met je zijn  
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. 
  
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. 
 

 Slotwoord door leiding KND - Griet Verbeek  

 Collecte voor pleegkind Corine  

 

 


