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Muzikale ondersteuning: Esmée Klaassen en Robert Reuvers 
 
Welkom door Ds. de Goeijen 

 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 

 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. 

Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn! 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 

God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: God wil onze Vader zijn 

 
Aansteken paaskaars en zingen: 

 
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
 

Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal. 

 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest: 

God, die er zijn zal, en altijd is geweest. 
 
 



Gebed  

 
Handjes gevouwen  

Sluit oogjes nu  
Zacht klinkt ons bidden  

Heiland tot U.  
Lieve Heer Jezus, 

Zorg ook voor mij.  
Zegen ons allen,  

Wees ons nabij. 
Amen  

 

Verhaal: ABRAHAM 
 

Lees je Bijbel bid elke dag: 
 

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je 

groeien mag 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je 
groeien mag 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 

Zingen:  
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. [2x] 

Abraham, je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen. 
Tel de sterren in de nacht: zo groot wordt jouw nageslacht! 

 
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! (2x)  
Ik zal jou mijn zegen geven, met je mee gaan heel je leven. 

En de volken al te saam, vinden zegen in jouw naam. 
 

Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam! (2x)  
Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen staat hij op en 

gaat op reis, langs de weg die God hem wijst. 
 



Zingen : Hoger dan de blauwe luchten 

Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van 
goud 

woont de Vader in de hemel die van alle kind ‘ren 
houdt. 

 
Ook voor zieke kind ’ren zorgt Hij, kent hun tranen 

en hun pijn, 
ja, voor groten en voor kleinen wil de Heer een 

helper zijn. 
 

Daarom vragen wij eerbiedig, vouwen onze handjes 
saam: 

Heer die altijd naar ons luistert, neem nu ons 
gebedje aan. 

Amen. 
 

Zingen: Laat de kind ‘ren tot mij komen (met muziekinstrumenten) 

Laat de kind’ ren tot mij komen, alle, alle kind’ ren. 
Laat de kind’ ren tot mij komen, niemand mag ze hind’ ren. 

Want de poorten van mijn rijk, staan voor kind’ ren open, 
laat ze allen groot en klein, bij mij binnen lopen. 

 
Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen. 

Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen. 

 

Afsluiting door ds. de Goeijen.  
 

Zegenliedje: Ik Zegen jou in Jezus’ naam 
Ik zegen jou in Jezus' naam    2x  

Hij bewijst Zijn trouw 
Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij blijft bij jou 
 
Collecte bij de uitgang 

 

 
 


