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Kinderdienst 13 oktober 2019 - 09.30  
 

Thema:  Dikke Vrienden 
 

 
 
Voorganger:   Hans van der Meer 
Organist: Wob Meijering 
Muziek: leden van de muziekgroep     
Met medewerking van de kinderen van de kindernevendienst. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel: 
“Blij, blij, mijn hart is altijd blij….” 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Goedemorgen welkom allemaal (NLB 288) 
Goede morgen, 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. 
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Gebed: In stilte.... Wij verwachten het van Hem 
 
Zingen: Heer U doorgrondt en kent mij (Opw 518) 
Heer U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond O Heer, die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naartoe zou gaan, ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein: 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen. 
Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen. 
Elke dag. 
 
Heer U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot. 
Ben ik door U geweven,  bent oneindig groot! 
Ik dank U voor dit wonder Heer, dat U mijn leven kent. 
En wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent! 
 
Refrein: 
 
Gebed om Zijn ontferming 
 
Zingen: God kent jou vanaf het begin (Opw kids 77) 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnen in. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is,  
bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn. 
Want Hij houdt van jou, ja, Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
 
 
Filmpje: Vrienden met Bert en Ernie. 
 https://www.youtube.com/watch?v=bbC-ya-7wvE 
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Zingen: Ik ben veilig in Jezus armen (Opw kids 86) 
Refrein:  Ik ben veilig in Jezus' armen, veilig ben ik bij Hem. 
  Ik ben veilig in Jezus' armen. 
  Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet. 
Is het soms net alsof niemand me ziet. 
Net of er niemand meer is die me mist. 
Dan mag ik weten dat Jezus er is.  Refrein : 
 
Als ik door anderen soms wordt gepest. 
Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest'. 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.  Refrein: 
 
laatste keer refrein: 
Ik ben veilig in Jezus armen, veilig ben ik bij hem. 
Ik ben veilig in Jezus armen  
er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.  
 
Lezing: Johannes 15: 12-17 
“Ik zeg tegen jullie dat jullie net zoveel van elkaar moeten houden als ik 
van jullie houd. Iemand die zijn leven wil geven voor zijn vrienden, die 
heeft de grootste liefde. Een grotere liefde bestaat er echt niet. 
Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. 
Ik noem jullie geen knechten meer, want een knecht weet niet wat de 
baas van plan is. Maar ik zeg dat jullie mijn vrienden zijn. Want alles 
wat mijn Vader aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. 
Jullie hebben mij niet uitgekozen, welnee, Ik heb jullie uitgekozen! En 
ik wil dat jullie op weg gaan en dat jullie vrucht gaan dragen, mooie en 
goede vruchten. Dan zal onze Vader jullie alles geven waar je om bid 
omdat jullie bij Mij horen. En vergeet niet wat ik jullie vertel: Jullie 
moeten heel veel van elkaar houden.”  
 
Zingen: Welk een vriend is onze Jezus (ELB: 299: 1 en 3) 
Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer.  
Juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer. 
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Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
Overdenking: “Dikke vrienden” 
 
Zingen: Amen, Jezus is mijn vriend (Opw Kids 25) 
Amen, Jezus is mijn vriend, Amen, Jezus is mijn vriend. 
Dat kan ik steeds weer zingen, ied're dag: 
Hij is een vriend van mij. 
 
Hij kent mij beter dan een ander. 
Hij kent mij beter dan een ander. 
Dat Hij mij liefheeft is een wonder. 
Hij is een vriend van mij. Amen, amen, … 
 
Hij houdt mij vast wanneer het moeilijk gaat. 
Hij houdt mij vast wanneer het moeilijk gaat. 
Ik weet: Hij luistert als ik met Hem praat. 
Hij is een vriend van mij. Amen, amen, … 
 
Zeg, weet jij dat Hij heel gauw komen zal? 
Zeg, weet jij dat Hij heel gauw komen zal? 
Doe net als ik, vertel het overal. 
Hij is een vriend van mij. Amen, amen, … 
 
Gebed en voorbede 
 
Collecte tijdens de collecte kijken en luisteren we naar “Dikke 
vrienden” van Herman Boon 
 
Slotlied: De Here zegent jou (Opw Kids 117) 
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. 
 
Zegen: De Heer wil met ons meegaan met 3x gezongen ‘Amen’ 


