
KERK– EN SCHOOLDIENST 12 FEBRUARI 2012 10 UUR 

 

THEMA: ‘GAAF!!’ 

 

Voorganger: ds. F. van Slooten Organist: hr. A. Davidse 

M.m.v. kinderen van De Bergpadschool 

 

 

• ZINGEN: WELKOM, WELKOM IEDEREEN 

 

Welkom, welkom, welkom iedereen   ) 

Doe je met ons mee? We beginnen zo meteen. ) 

Welkom, welkom, fijn dat jij er bent!   ) 2 x 

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 

 

Zing gezellig mee als jij het liedje kent 

Zing gezellig mee als jij het liedje kent 

Welkom, welkom! 

 

• WELKOM en MEDEDELINGEN 

 

• INTOCHTSLIED: Gezang 328 

 

• STIL GEBED 

 

• BEMOEDIGING EN GROET 

 

• GEBED 

 

• KORTE INLEIDING OP HET THEMA 

 

‘met Jezus mee’ 

 

• SCHRIFTLEZING 

 Mattheus 4 : 18 t/m 23 

 



• ZINGEN: Gezang 47 : 1 en 2 

 

• GROEP 1 en 2 zingen: VOLG MIJ 

 

‘gaaf!  wat Jezus doet’ 

 

• SCHRIFTLEZING 

 Marcus 7 : 31 t/m 37 

 

• ZINGEN: HIJ DIE DE BLINDEN WEER LIET ZIEN  

 

Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden, 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

Hij die de lammen lopen liet, 

hun dode krachten deed ontvlammen, 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

Hij die de armen voedsel gaf, 

met overdaad hen kwam verwarmen, 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

Hij die de doven horen deed, 

hun eigen oren deed geloven, 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 

• GROEP 5 en 6 puzzelen over het thema 

 

• OVERDENKING 

 

‘we hebben allemaal wel wat’ 

 

• SCHRIFTLEZING 

 2 Korinthe 12 : 7b t/m 9 

 



• ZINGEN: WE HEBBEN ALLEMAAL WAT 

 

Refrein: 

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, 

en toch zijn we broertjes en zusjes. 

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, 

en toch houden we van elkaar. 

 

Kijk, daar is Wim, die is niet zo slim, 

die weet niet dat twee en twee vier is. 

en daar is Tom, ook al zo dom, 

die denkt dat Amerika hier is. 

Kijk, daar is Jack, die stottert zo gek, 

als ie met ons wil p-praten 

en daar is Leen, die trekt met z’n been, 

die loopt overal in de gaten. 

 

Kijk daar is Aad, die spuugt als ‘ie praat, 

zodat je haast helemaal nat wordt. 

Dat is nog niks, vergeleken bij Trix, 

die rijdt door een plas zonder spatbord. 

Daar heb je Pien, die is altijd zo kien, 

d’r tong uit d’r mond als ze rekent, 

daar is Marij, die zegt steeds ‘good-bij’; 

ze weet niet eens wat het betekent.  Refrein 

 

Kijk dat is Pim, die mag niet op gym, 

omdat het niet goed voor z’n hart is. 

Daar is Margot, die doet altijd zo. 

Ze lijkt op de apies uit Artis. 

Daar heb je Wil, die is toch zo stil, 

z’n pa en z’n ma zijn gescheiden. 

En daar is Teus, verband op z’n neus. 

Hij wou van de trapleuning glijden.  Refrein 

 

• GROEP 7 speelt toneelstukje 

 

• OVERDENKING 

 

• GROEP 3 en 4 zingen: BEN JE GROOT OF BEN JE KLEIN 

 



Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: 

God houdt van jou. 

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin: 

God houdt van jou. 

Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt. 

Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt. 

Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet: 

God houdt van jou, Hij is vol liefde 

God houdt van jou. 

 

• DANKGEBED EN VOORBEDEN 

• INZAMELING VAN DE GAVEN 

 

• ZINGEN: SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren 

omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

• ZEGEN 


