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LLIIEEDDEERREENNBBLLAADD        
Zondag 1 maart 2020 morgendienst:       
Afsluiting KBK 
Voorganger in deze dienst  is 
Arjen Verboom 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: (Welkom, welkom) 
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 ... 
 
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. 
 
Welkom, welkom! 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Een parel in Gods hand                             
Weet je, dat de vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een 
oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks 
waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt 
nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd 
pech, ik ga maar weg! 
 
Weet je, dat de vader je kent. 
Weet je, dat je van waarde bent. 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks! 
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn! 
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God 
houdt van mij. 
God houdt van mij! 
 
Ik weet, dat de vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 

Zingen: Je bent bijzonder Opwek. Kids 135 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent heel speciaal, weet je dat? 
O, ja? Ja, ja! 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent een hele grote schat. 
O, ja? Ja, ja! 
  
Soms denk je: Ach, wat stel ik voor, 
wat stel ik voor, 
ben ik niet een hele grote domoor, 
een banaan die niemand ziet staan, 
ziet staan, 
maar nee, dat is niet waar, 
luister maar. 

 

Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent heel speciaal, weet je dat? 
O, ja? Ja, ja! 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent een hele grote schat. 
O, ja? Ja, ja! 

 
Zingen: (Sta eens even op)  
Sta eens even op 
als je Jezus liefhebt. 
Sta eens even op 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

 
Geef elkaar de hand 
als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
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Draai eens even rond 
als je Jezus liefhebt. 
Draai eens even rond 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Spring eens in de lucht 
als je Jezus liefhebt. 
Spring eens in de lucht 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Ga eens even zitten 
als je Jezus liefhebt. 
Ga eens even zitten 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
10 geboden  
 
Zingen: God heeft een plan met je leven 
God heeft een plan met je leven 
Je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen 
T' is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden 
Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt 
Ik weet dat hij je kent 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 

God heeft een plan met je leven 
Je bent hier met een doel 
Geloof het diep van binnen 
T' is meer dan een gevoel 
Hij doet meer dan je kan bidden 
Hij is groter dan je denkt 
Ik weet dat hij je helpt 
Ik weet dat hij je kent 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 

In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 

Halleluja, Halleluja……. 
 
Dus stap uit je boot 
 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 
Dus stap uit je boot 
Durf op water te lopen 
Vraag god om hulp 
En de hemel gaat open 
Wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
In de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
God is trouw 
 
Gebed  
 
Weettekst  
 
Onder, boven voor en  achter 
Onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
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 
 
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 
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God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
                                                                  
Bijbellezing Mattheus 13 :44 - 46  

Zingen: He luister mee 
 
Preek:  
 
Zingen:  Zo is het koninkrijk  
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt 
Het lijkt op een schat in de grond 
Eenmaal had een man die schat ontdekt 
Hij was zo blij dat hij hem vond 
En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis 
Verkocht hij alles wat hij had 
 
Ja alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan 
En hij kocht die schat 
Lala lailala 
 
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt 
Het lijkt op een parel zo duur 
Eenmaal had een koopman hem ontdekt 
En toen begon z'n avontuur 
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis 
Heeft hij al wat hij had verkocht 
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur 
Die hij had gezocht  
Lala lailala 
 
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt 
Het lijkt op een mosterdzaad 
't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien 
Het allerkleinste wat bestaat 
Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de 
grond 
Wordt het haast wel zo groot als een eik 
Met takken als van bomen waar vogeltjes in 
wonen 
Zo is het koninkrijk 
Lala lailala 

Dankgebed en voorbede: door 3 kinderen 
 
Collecte: door 3 kinderen 
1e Voorjaarszendingcollecte GZB 
2e KBK 
 
 
 
 

Zingen: De Heere zegent jou (Opwek. Kids. 185) 
De Here zegent jou  
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 
 
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 (2x) 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


