
kliederkerk vrienden   
 
 

Welkom, 
 
 Liedje samen met kinderkoor:   “goedemiddag, welkom allemaal” 
Goedemiddag, welkom allemaal.  
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.  
Alles mag er zijn.  
 
God ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees er bij , wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal,  
Verteld in mensentaal.  

 
gebedje   
 
kinderkoor: 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. 

 
collecte voor Kinderhulp 
 
kinderkoor zingt “Dikke vrienden met God” 
Refr. 

Weet je wie je bent weet je wie je, wie je bent 

ja, weet je wie je bent? nou? 

weet je wie je bent weet je wie je, wie je bent 

je bent sterker dan je denkt wouw! 



 

Denk maar eens aan David die Goliath versloeg 

Goliath was sterk en groot maar dat was niet genoeg 

David die bleek sterker David die kon niet kapot 

en weet je hoe dat kwam hij was dikke dikke hele dikke dikke vrienden met God 

 

Refr. 

 

Denk maar eens aan Gideon die dacht wie ben ik nou 

maar God die zei; je bent een held en Ik kies mooi voor jou 

en Gideon werd overwinnaar Gideon kon niet kapot 

en weet je hoe dat kwam hij werd dikke dikke hele dikke dikke vrienden met God 

 

Refr. 

 

Denk maar eens aan jezelf dat had je zeker niet gedacht 

maar God die wil ook jou vol maken van Zijn kracht 

lees elke dag je bijbel en bid en prijs hem net zolang tot je vol bent van Zijn Geest 

en je wordt dikke dikke hele dikke dikke vrienden met God 

en je wordt dikke dikke hele dikke dikke vrienden met God 
verhaal 
 
verhaal uit Markus 2 
 
Kinderkoor zingt:  vier mannen en hun zieke vriend 
1. Vier mannen en een zieke vriend, die niet kan staan of lopen. 
Vier mannen en een zieke vriend, die op een wonder hopen. 
Zij zoeken Jezus, maar helaas, het huis is vol, er is geen plaats. 
 
2. Vier mannen en een zieke vriend zij blijven toch geloven. 
Vier mannen en een zieke vriend sjouwen het bed naar boven. 
het dak moet open, zonder meer zakt zo hun vriend voor Jezus neer. 
 
3. Vier mannen en een zieke vriend zij wachten op de woorden. 
Vier mannen en een zieke vriend en weet je wat ze hoorden? 
Sta op en wandel, draag je bed! Zo wordt hun zieke vriend gered. 
 
4. Vier mannen en een zieke vriend die weer kan staan en lopen. 
Vier mannen en een zieke vriend zingen de hemel open! 
Door ieder die bij Jezus staat wordt God geprezen op de straat! 
 

 
activiteiten voor de kinderen 
 
gebedje  
Zegen 
kinderkoor : onder boven, voor en achter 
refrein: 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 
God is altijd bij mij 
onder boven voor en achter 
God is om mij heen 
 

 
volgende kinderdienst is 27 januari. We vinden het leuk dat met een of meer ouders voor 
te bereiden. Meld je aan bij dominee marieke  
email: h.ariesen1@hetnet.nl  
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