
Welkom in de Kerk, School- en Gezinsdienst 
Wie is het???? 

 
Afkondigingen 
 
Zingen: Lied 288 “Goedemorgen, welkom allemaal” 
 

Welkom  
 

Gebed  
 
Band:  
Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft  
2x 
 
Hij is een God van liefde 
Hij houdt heel veel van jou 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw 
 
Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft  
2x 



 
Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn 
en doen wat we beloven 
dat geldt voor groot en klein 
 
Ja is ja, nee is nee 
Beloofd, is beloofd 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft  
2x 
 
 

RaRaRa Wie is het???  
 
 
Zingen: Lied 218 
 

Filmpje door groep 8 
 
Lied: Jakob en Ezau (Uit “Wat in Gelok”) 
 
We luisteren en kijken naar het bijbelverhaal uit genesis 27 
 
De band speelt: 
Van A tot Z 
A van Almachtig 
B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 

G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 

Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 

M van Messias 
N is van Ned'rig 
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en 
S is van Schild 



Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
IJ voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 
 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij  
 
Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde, u bent het einde,  
u bent het einde voor mij 
 

We kijken en luisteren naar het bijbelverhaal uit genesis 28 
 
Lied: “Onder, boven, voor en achter” door groep 1, 2 en 3 
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 
 
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 
 



onder boven voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven voor en achter 
God is om mij heen 
 

Gebed afgesloten met samen het Onze Vader bidden 
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil 
geschiedde gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef 
ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 

RaRaRa  Wie is het??? 
 
Collecte  
De band speelt: Opw 430 “Heer, ik prijs Uw Grote Naam” 

Heer, ik prijs uw grote naam 
Heel mijn hart wil ik U geven 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn 
Van het kruis naar het graf 
Uit het graf weer opgestaan 
Heer, ik prijs uw grote naam 

Heer, ik prijs uw grote naam 
Heel mijn hart wil ik U geven 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven 

U daalde neer van uw troon 

om mens te zijn 

Van de stal naar het kruis 

droeg U mijn pijn 

Van het kruis naar het graf 

Uit het graf weer opgestaan 

Heer, ik prijs uw grote naam                                  

3x 

 
Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 
 

Zegen 


