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Voor de dienst zingen we met de band: 
 
Allerleukste liedje (Make Some Noise Kids) 
 
Ik ken een heel leuk liedje en 
het maakt me blij. 
Het is vaak op de radio 
en het past heel goed bij mij. 
Het liedje blijft zo hangen. 
t Is een leuke melodie, 
maar het gaat ook ergens over, 
nee, vervelen doet het niet. 
Het gaat van: Oeh, oeh, oeh….. 
 
Dit liedje maakt me happy en, echt, 
het voelt zo goed. 
Het maakt mij altijd vrolijk 
en geeft mij weer nieuwe moed. 
En zit ik er doorheen, 
dan zet ik mijn speakers aan. 
Dan luister ik dit liedje 
en kan ik er tegenaan. 
 
Refrein: 
Want God zegt over jou en mij, 
iets bijzonders en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. 
Ja, het geldt dus ook voor jou..ou..ou 
je bent niet meer alleen. 
 



Luister naar dit liedje bij alles wat je doet. 
Herinner je dan telkens weer: 
Hij maakt alles goed. 
 
Refrein: 
Want God zegt over jou en mij, 
iets bijzonders en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou. 
 
Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou. 
 
Welkom welkom (Marcel en Lydia Zimmer ) 
 
Welkom, welkom 
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent    -  2x 
 



Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 
 
Sorry maar helaas 
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ... 
 
Welkom, welkom 
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent     
 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent     
 
Welkom… welkom! 
 
Woord van welkom door Meester Johan 
 
We zingen staande Psalm 98 vers 1 en 3 
 
Zingt een nieuw lied voor God den Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  



Laat heel de aard' een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.  
De naam des Heren wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.  
Hosanna voor de grote Koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de Heer heeft onder ons zijn woning,  
de Heer die bij ons intocht houdt.  
 
Stil gebed, votum en groet 
 
We zingen Elke morgen als ik wakker word (Elly & Rikkert) 
 
Elke morgen als ik wakker word 
praat ik zachtjes met de Heer. 
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt 
leg ik bij Hem neer 
en Hij draagt mij, Hij draagt mij, Hij vult mij met kracht 
Ja, Hij draagt mij tot diep in de nacht. 
 
Elke morgen als ik wakker word 
praat ik zachtjes met de Heer 
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt 
leg ik bij Hem neer 
en Hij vraagt mij, Hij vraagt mij, te zijn als een knecht 
Ja, Hij vraagt mij, te doen wat Hij zegt. 
 
Elke avond als ik slapen ga 
praat ik zachtjes met U Heer 
en dan weet ik dat U bij mij bent 
dus leg ik mij neer 
en U draagt mij, U draagt mij, U vult mij met kracht 
Ja, U draagt mij tot diep in de nacht. 
 
Gebed 
 
 
 



We luisteren naar de leefregels van God  
 
Ken je de tien woorden, 
De woorden één tot tien? 
Laat ze dan eens horen 
Dat wil ik wel eens zien! 
Deze woorden zijn gegeven  
als tien vriendjes voor het leven: 
 
Eén is God, Hij maakt je vrij 
er is geen ander zoals Hij. 
Twee wil zeggen: God en jij, 
daar horen echt geen beelden bij. 
Drie dat is Gods eigen naam, 
om met respect mee om te gaan. 
De dag van God is nummer vier,  
bevrijdingsdag voor mens en dier. 
Zodat je elke week even voelt 
hoe God de schepping heeft bedoeld. 
Vijf gaat om je ouders en jij, 
wees goed voor elkaar, dan leef je blij. 
Maak niet dood, laat zes je horen, 
Knoop dat heel goed in je oren. 
Een maatje is, zegt nummer zeven 
iets heel kostbaars in je leven. 
Dus luister goed naar dit gebod 
en maak wat heel is niet kapot. 
Acht zegt: stelen is niet cool, 
dan wordt het hier een beestenboel. 
Negen: laat dat vals gepraat,  
waarmee je andere mensen schaadt. 
Tien zegt: vaar je eigen koers. 
Wees dan vrij en niet jaloers, 
op wat een ander heeft of kan, 
daar word je ongelukkig van. 
  
Dit zijn de tien woorden, de woorden één tot tien. 
Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien? 



We zingen: U bent die U bent (Opw. voor kinderen ) 
 
Refrein (2x): 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 
U bent de God 
van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 
Refrein 
 
U bent de God 
van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 
Refrein 
 
U bent de allerbeste (3x) 
U bent die U bent. 
 



Gebed  
In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij begrijpen 
wat gezegd wordt en wat in de Bijbel staat. 
 
We lezen uit de Bijbel het verhaal van de barmhartige Samaritaan 
(Lucas 10:25-37 uit de Bijbel in gewone taal) 
 
Een Samaritaan helpt 
 
Een wetsleraar stelt Jezus een vraag 
Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten 
zeggen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te 
krijgen?’ Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’ 
De man antwoordde: ‘Houd van de Heer, je God, met je hele hart, met je hele 
ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je 
medemensen als van jezelf.’ Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede antwoord. Als je 
dat doet, zul je eeuwig leven.’ 
 
Jezus vertelt over een man op reis 
De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom 
vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’ 
Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar 
Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van 
hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen. 
Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep 
hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester 
langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem 
voorbij aan de overkant van de weg. 
 
Een Samaritaan helpt de man 
Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen 
en kreeg medelijden. Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden 
van de man met olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zette hij de man 
op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. 
De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en 
zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op 
mijn terugreis.’’ 



Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die 
overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ De 
wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde 
man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’ 
 
We zingen: Heer maak mij uw wegen bekend (een bewerking van Psalm 25 uit 
Opw. voor kinderen)  
 
Here, maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij 
o, Here maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
 
Want U bent mijn God, de enige God 
ja, U bent mijn God, de enige God 
laat mij zien, wat U wilt 
door Uw woord, door Uw Geest. 
 
Here, maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij 
o, Here maak mij Uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
 
Want U bent mijn God, de enige God 
ja, U bent mijn God, de enige God 
laat mij zien (laat mij zien),  
wat U wilt (wat U wilt) 
door Uw woord (door Uw woord),  
door Uw Geest (door Uw Geest) -  (2x) 
 
Dank U, Heer 
 
We luisteren naar de uitleg van het verhaal uit de bijbel. 
 



We zingen: Het is fijn om je vriend te zijn (Opw. 
voor kinderen ) 
 
Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn 
zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn 
dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 
Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn 
zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn 
dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 
Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend, 
Jezus helpt mij elke dag. 
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn 
en dat ik jou helpen mag. 
 
Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn 
zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn 
dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 
Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend, 
Jezus helpt mij elke dag. 
En ik leer van Hem, hoe ik een vriend kan zijn 
en dat ik jou helpen mag  – ( 2x ) 
 
en dat ik jou helpen mag    
en dat ik - jou – helpen - mag. 
 
Dankgebed 
 



Collecte 
De collecte is vandaag bestemd voor Tear. Stichting Tear zal bij veel mensen 
wel bekend zijn. Elke week nemen de kleuters hiervoor zendingsgeld mee. 
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze biedt 
wereldwijd hulp via lokale organisaties. In deze dienst willen we geld ophalen 
voor latrines en visvijvers in Cambodja; schoon drinkwater dicht bij huis in 
Oeganda en de aanleg van moestuinen in Zuid Afrika. Zo wordt als opdracht 
van God, recht gedaan aan heel veel mensen. Helpt u ook mee? 
 
Tijdens de collecte speelt de praiseband en mag je gezellig meezingen met: 
 
‘Wees niet laf’ (Marcel Zimmer en Elly Zuiderveld) 
 
Als ze aan je vragen 
of jij in God gelooft 
verzin je dan een smoesje 
krijg jij een vuurrood hoofd 
en denk je dan: ik lijk wel maf 
kijk, dat heet nou laf. 
 
Schoot je bij de buren 
je voetbal door de ruit 
verzon je toen een smoesje 
kwam jij er niet voor uit 
omdat je dacht: straks krijg ik straf 
kijk, dat is dus laf. 
 
Wees niet laf laf laf 
maar heb lef lef lef 
want alleen de waarheid telt. 
Wees niet laf laf laf 
maar heb lef lef lef 
want wie lef heeft is een held. 
 



Toen ze Abram vroegen 
is Sara soms je vrouw 
verzon hij gauw een smoesje 
het is m’n zus, wat flauw 
Maar hij dacht: straks ga ik af  
O, wat was dat laf. 
 
Toen ze Petrus vroegen 
hoor jij ook bij die man 
verzon hij gauw een smoesje 
hij was het niet van plan 
maar toch zweeg hij als het graf 
dat was nog es laf. 
 
Wees niet laf laf laf 
maar heb lef lef lef 
want alleen de waarheid telt. 
Wees niet laf laf laf 
maar heb lef lef lef 
want wie lef heeft is een held. 
 
Toch kwam het goed met Petrus 
toen Jezus hem vergaf 
dat doet Hij ook bij jou en mij  
al zijn we nog zo laf. 
 
Wees niet laf laf laf 
maar heb lef lef lef 
want alleen de waarheid telt. 
Wees niet laf laf laf 
maar heb lef lef lef 
want wie lef heeft is een held. 
 



‘Onder Boven Voor en Achter’ (Ellen en Joost Laninga) 
 
Refrein: 
Onder boven voor en achter 
God is altijd bij mij 
Onder boven voor en achter 
God is om mij heen  ( 2x ) 
 
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje, want… 
 
Refrein: 
Onder boven voor en achter 
God is altijd bij mij 
Onder boven voor en achter 
God is om mij heen  ( 2x ) 
 
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 
God gaat altijd met me mee, dus… 
 
Refrein: 
onder boven voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven voor en achter 
God is om mij heen  ( 4 x ) 
 
God is om mij heen… God is om mij heen… Hoi! 
 
Zegenlied: De Here zegent jou (Opw. voor kinderen ) 
 
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.  ( 2x ) 



De Here zegent u, en Hij beschermt u 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
 
Zegen 
We ontvangen de zegen van God, zodat we weten dat we niet alleen zijn. 
 
 
We zingen lied 415  
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen God, Uw Naam ter eer! 
 
De organist speelt bekende liedjes bij het uitgaan van de kerk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijn dat u er was! 
 



Na de dienst is iedereen van harte welkom beneden in de kerk, voor een kopje 
koffie/ thee of een glaasje limonade. 

Ook kunt u de werkstukken van de kinderen in de kerk bekijken. 


