
SCHOLENZONDAG organist:  
26 JANUARI 2020 opening:  
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liturgische kleur: Groen  voorganger: ds. Leo Webbink 
       

THEMA: ‘HÉ, GA JE MEE?’ 

 
 

WELKOM EN MEDEDELINGEN 
 
STIL GEBED                                        (staan) 
 
AANVANGSLIED 288 
 
BEMOEDIGING EN GROET 

V Goedemorgen . . . 
 waarom zijn wij hier gekomen? 
A Wij zijn hier omdat wij iets hoorden 
V Iets hoorden?  
 Wat heb je gehoord? 
A Wij hoorden iemand roepen. 
 Of we mee wilden gaan.. 
V Meegaan waar naartoe? Hierheen? 
 Weet dan dat je welkom bent zoals je bent, 
 met je mooie en met je slechte kanten. 
 God weet hoe je bent. 
 Daarom zeggen we iedere keer 
 in vertrouwen op God: 
 Onze hulp is de Naam van de Heer 
A die hemel en aarde gemaakt heeft 
 de zee en al wat daarin is 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 en nooit loslaat het werk van zijn handen 
 Amen (zitten) 
 
GEBED  
 
LIED: ‘Alles is vrij’ 

Hé ga je mee, 
     want ik weet een hele fijne speeltuin 
Het is een pimpelpaarse speeltuin 
En hij is voor iedereen,  
     daarom gaan we d'r heen 
Je kunt er zwieren en zwaaien  
     en wippen en draaien 
En hoog op de glijbaan zie je alles voorbij gaan 
En je hoeft nooit in de rij  
Want je kunt er altijd bij 

Alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij 
Kom er toch bij, waar blijf je, hee waar blijf je 

Hee ga je mee,  
     want ik weet een hele grote kermis 
Het is een kakelbonte kermis 
En hij is voor iedereen,  
     daarom gaan we d'r heen 

Met toeters en bellen, in twee carrousellen 
Met spekkies en taartjes  
     op blinkende paardjes 
En je mag overal in met een grote suikerspin 

Alles is vrij, … 

He ga je mee,  
     want ik weet een mooie wereld 
Het is een wonderlijke wereld 
En hij is voor iedereen,  
     daarom gaan we d'r heen 
Over zeeën en landen naar zil'vren stranden  
En grote rivieren en bossen vol dieren 
Tijd om te spelen en alles te delen 
Want niets is van jou of voor mij 
Hoe kom je er bij 

Alles is vrij, … (2x) 
 
LEZING: JOHANNES 1: 35  - 42 
 
LIED DOOR DE KLEUTERS: 

 ‘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! 
 
TONEELSPEL 
 
UITLEG 
 
 

 

 

 

 
 



LIED: ‘Kom op , ga je mee?’ 

Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap! 

Kom op, ga je mee, Kom op, ga je mee, 
blijf niet langer staan. 

Kom op, ga je mee, Kom op, ga je mee, 
achter Jezus aan. 

1. Want Jezus zegt: Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven! 
Hij gaat ons voor, dus geef gehoor. 
Hij heeft zijn woord gegeven! 

2. Wat Jezus doet, is altijd goed, 
Hij is de goede Herder 
voor jou en mij, dus kom erbij. 
Zijn woord helpt ons steeds verder! 

3. Want Jezus daagt ons uit en vraagt 
om met Hem op te trekken. 
Dus, kom maar gauw en volg Hem nou. 
We gaan zijn woord ontdekken. 
 
DELEN VAN ONZE GAVEN    
 
GEBEDEN 

 Als slot van de gebeden zingen wij 
 LIED 1006 – Onze Vader 

SLOTLIED: ‘Zegen mij’        (staan) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 

 
 

 
Meegewerkt hebben: 
Uitdelen orden van dienst: Hidde, Evi, Noa, Suus, Dominique (groep 4/5) 
Lezen: Levi, Michelle (groep 7)  
Toneelspel: Laura, Bianca, Jolijn, Michelle, Jet, Rosanne, Wesley, Tristan (groep 6/7) 
Collecte: Rosanne, Wesley, Melle, Nordin (groep 6) 
Voorbeden: Eline en Aniek (groep 8) 
Uitdelen presentje: Rinze, Iefke, Floortje, Jordi, Luca, Evi, Daniëlla, Thijs (groep 1/2/3) 
 
 
 
 

Welkom bij de koffie, thee, limonade 
in de ontmoetingsruimte 

 
Reacties op deze dienst zijn welkom; 

na de dienst, of later via telefoon of e-mail 
LW 


