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Liturgie (kl)Iederkerk 
10 november 2019 

Goede Herderkerk te Borger 

Aanvang: 10.00 uur 

 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Medewerking: werkgroepleden (kl)Iederdienst 

Muzikale medewerking: muziekgroep o.l.v Janita Rundervoort 

 

Thema: David en Goliath 

 

 

Muziekgroep speelt 

 

Welkom  

 

Introductie thema David en Goliath 

Muziekgroep speelt eerste maal alleen de melodie van lied: Wat is dat, Dat was Goliath!  

 

Uitspelen verhaal David en Goliath  

 

We zingen onder begeleiding muziekgroep: Goliath (Opwekking 88)  
 

1. Boem, boem, boe-mer-de 

boe-mer-de boem. 

Boem, boem, boe-mer-de 

boe-mer-de boem. 

 

Wat was dat? Dat was Goliath. 

Hij had een grote mond, 

maar toen viel hij op de grond. 

Wat was dat? Dat was Goliath! 

Met zijn zwaard en speer 

tegen David en zijn Heer. 

 

O, o, Goliath, 

jammer pech gehad 

Tjongejonge wat een reus. 

Hij lijkt wel sterk maar niet heus. 

 

Wat was dat? Dat was Goliath. 

Zijn taaltje was gemeen, 

maar toen viel hij door een steen. 

Wat was dat? Dat was Goliath! 

Z'n kracht was toch beperkt. 

Dat heeft iedereen gemerkt. 

 

O, o, Goliath, 

niet goed ingeschat. 

God en David uitgedaagd. 

Laatste actie niet geslaagd. 
 
Veel te stoer gepraat, 

maar nu is het veel te laat. 

Wat was dat? Dat was Goliath! 

Hij vroeg er zelf om. 

O, wat was hij trots en dom. 
 

Introductie activiteiten David en Goliath  
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We zingen: K’stel mijn vertrouwen (Opwekking 42) (begeleiding muziekgroep) 
 
‘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. 

Start activiteiten: We gaan uiteen 20 minuten per activiteit en 5 minuten om te ruilen 

tussendoor!  

 activiteit Omschrijving Wie 

1 Goliath kleuren Dozen voorzien van Goliath worden ingekleurd en 

ook gebruikt voor het opplakken van de post-its 

Marjan O 

2 Gesprek Gesprek over reuzen (Goliaths) in je leven. Notitie  

op post-its. Deze worden geplakt op de Goliath 

van dozen. Na terugkomst in de kerk kunnen deze 

omgegooid worden met een pitten zak. 

 

Bianca 

3 Katapult maken Maak je eigen katapult! Henriet 

4 Stenen zoeken en spel  Speurtocht om verborgen stenen te zoeken en 

daarna boter/kaas/eieren spelen 

Hellen 

5 Stenen beschilderen Kleine stenen worden belangrijk. Iets kleins kan 

heel waardevol worden. Beschilder een steen en 

geef ze weg 

Susan 

6 Wapenuitrusting maken Schild van karton maken Petra 

7 Kinderhoek Voor de jongste kinderen Ilonka 

8 Steenhanger maken Knutsel activiteit bij Angst en geloof Marjan K 

9 Lied maken Op de wijs van: ik stel mijn vertrouwen  Rick 

10 Blind(doek)vertrouwen Per duo een parcour lopen dat is opgesteld. Het 

doel is dat je je laat leiden. 

Renate 

 

We komen terug in de kerkzaal! 

 

Gesprek over de teksten op de post-its en het omgooien van Goliath  

 

Gebeden  

Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. 

Laat uw nieuwe wereld komen. 

Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.  

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.  

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,  

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.  

Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 

Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. 

Amen. 

 

Collecte: tijdens de collecte is er een samenvatting van de activiteiten op de beamer te zien 
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We zingen: K’stel mijn vertrouwen met de nieuwe tekst (begeleiding muziekgroep) 
 

Mededelingen 

 

We zingen de zegenbede: Lied 103 E nieuwe liedboek (2x)

Bless the Lord, my soul 

and bless God's holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life. 

 

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil'ge naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 

Bless the Lord, my soul 

and bless God's holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life. 

 

Muziekgroep speelt bij verlaten kerk  

Kinderen krijgen iets uitgedeeld bij de uitgang 

 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

  

In de hal en in ’t Anker staan limonade, thee en koffie met wat lekkers klaar ! 
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1.   Goliath kleuren 
2.   Gesprek 
3.   Katapult maken 
4.   Stenen zoeken en spel 
5.   Stenen beschilderen 
 

6. Wapenuitrusting maken 
7. Baby/peuter hoek 
8. Steenhanger maken 
9. Lied maken 
10. Blind vertrouwen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


