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1. Welkom door juf Jantine en zingen: Welkom, Welkom iedereen 

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 

 

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 ...

2. Zingen 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

Tot in het laatste nageslacht. 

 

Laten wij nu samen, laten wij nu samen, 

zingen, prijzen, loven de Heer. 

Laten wij dan nu tezamen 

zingen, prijzen, loven de Heer. (5x) 
 

 

Dit is de dag, (2x) 

die de Heer ons geeft. (2x) 

Weest daarom blij (2x) 

en zingt verheugd. (2x) 

 

Dit is de dag die de Heer ons geeft. 

Weest daarom blij en zingt verheugd. 

Dit is de dag, dit is de dag, 

die de Heer ons geeft. 

Refrein:   

De Heer is mijn Herder 

Hij is alles wat ik nodig heb 

Hij brengt mij tot rust 

en Hij geeft nieuwe kracht 

Hij leidt mij steeds verder 

op de juiste weg die ik moet gaan 

de Heer is mijn Herder 
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Al ga ik door een donker dal 

ik hoef niet bang te zijn 

Ik weet dat U mij bij zult staan                                

U bent heel dichtbij. (refrein) 

 

 

 

 

 

 

Want wat mij ook wordt aangedaan 

U helpt mij telkens weer 

U geeft mij wat ik nodig heb 

en nog zoveel meer (refrein)

 

Uw goedheid en uw liefde, Heer 

volgen mij altijd 

en ik mag heel dicht bij U zijn 

tot in eeuwigheid. (refrein)  
 

3. Bidden en uitleg van een mooie Bijbeltekst door meester Fred 

 

4. Zingen 

Refrein: 

U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd 

U bent de Redder, Die voor mij op aarde kwam 

In elke naam die U heeft 

Wordt verteld hoeveel U geeft 

Om de mensen en wat op de aarde leeft 

 

Immanuël, God met ons 

U zal er zijn elke dag 

Immanuël, God met ons 

U zal er zijn elke dag (refrein) 

 

Sterke Rots, Vredevorst 

U kwam bij ons als een kind 

Sterke Rots, Vredevorst 

U kwam bij ons als een kind

Lam van God, hoogste Heer 

U stierf voor ons aan het kruis 

Lam van God, hoogste Heer 

U stierf voor ons aan het kruis (refrein)  

Mattheus 25: 6  Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 
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'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 ik weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Een ding is zeker, Hij verhoort ook mij. 

En dat geloof, dat maakt mij altijd blij. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 

k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Weet je wat God zegt: Ik blijf altijd trouw. 

Hij zegt het mij, maar zeker ook aan jou. 

Wat Hij belooft, dat doet Hij altijd weer. 

Daarom zal ik Hem dienen, als mijn God en Heer’ 

 

Diep, diep, diep als de zee 

Hoog, hoog, hoog als de lucht 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw 

Is Jezus' liefde voor jou en mij 

'T Is net zo diep, diep, diep als de zee 

Hoog, hoog, hoog als de lucht 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw 

Is Jezus' liefde voor jou 

 

Deep, deep, deep as the sea 

High, high, high as the sky 

Wide, wide, wide as the water blue 

Is Jesus' love for you and me 

It is as deep, deep, deep as the sea 

High, high, high as the sky 

Wide, wide, wide as the water blue 

Is Jesus' love for you 

Voor de zieken, voor de armen 

voor de mensen met verdriet 

voor het kind dat blijft proberen 

maar toch denkt: het lukt me niet 

voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

Refrein: 

Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen 
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kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde 

pak die uitgestoken hand 

 

voor het meisje dat blijft denken 

alles gaat bij mij steeds mis 

voor de jongen die al vaker 

uit de boot gevallen is 

voor het kindje dat nog nooit 

van trouw of liefde heeft gehoord 

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! (refrein) 

 

5. Bram en Britt 

 

6. Bijbelverhaal door juf Marja  

 

 

Uitzien naar... 
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7. Zingen 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 

in m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 

in m'n handel. in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Refrein: 

Jezus is de goede herder 

Jezus Hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 

Als je 's avonds niet kunt slapen 

Als je bang in 't donker bent 

Denk dan eens al die schapen 

Die de heer bij name kent (refrein) 

 

En wanneer je soms alleen bent 

En je hart is vol verdriet 

Denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet (refrein)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’ 
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Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen,  

U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’ 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

8. Prijsuitreiking speurtocht door Bram en Britt 

 

9. Beantwoorden van de vragen die via de app zijn binnengekomen door meester Fred. 

 

10. Dankgebed door meester Fred 

 

11. Zingen 

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  

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Heb je nog een vraag of wil je graag een Bijbel?                                                    

Neem gerust contact met ons op: 06-29255227 


