
Orde van dienst zondagmorgen 3 oktober 2021 - ds. Agnes Gooijer 

Kerk en schooldienst m.m.v. de Hoeksteenband 
 
Thema: Je mag er zijn 
 
Pianospel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
We gaan staan 
 
Lied: God kent jou vanaf het begin, Opw. kids 77 
 
Refrein: 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
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 

Refrein 

Stilte 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
 
Lied: Je mag er zijn, Opw. kids 180 
 
 



Je mag er zijn 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij. Had je zeker niet gedacht 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij 
 
Ook al ben je wat verlegen, ook al lijk je een beetje stug 
Ook al heb je vieze handen of een nagel op je rug 
 
Je mag er zijn 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij. Had je zeker niet gedacht 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij 
 
Ook al klap je met je oren of ben je enigst kind 
Of ben je in 't kippenhok geboren of heb je altijd tegenwind 
 
Je mag er zijn 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij. Had je zeker niet gedacht 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij 
 
Ook al kan je niks onthouden, is je geheugen net een zeef 
Ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef 
 
Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril 
Ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil 
 
Je mag er zijn 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij. Had je zeker niet gedacht 
Wie, ik? 
Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 
Wie, ik? 
Ja, jij 
 
Gebed 
 
Toneelstuk  



Schriftlezing: Lucas 19:1-10 (NBV) 
 
Lied: Zacheus is een tollenaar, Opw. kids 126/Op toonhoogte 471, door de kinderen uit groep 1 t/m 3 
 
Zacheüs is een tollenaar, 
veel mensen vinden hem maar naar. 
Zacheüs voelt zich erg alleen, 
heeft niemand om zich heen, 
heeft niemand om zich heen. 
 
De Here komt vandaag voorbij, 
de mensen staan al in de rij. 
Zacheüs wil er ook graag bij, 
maar ieder roept: ‘Opzij!' 
maar ieder roept: ‘Opzij!' 
 
Zacheüs krijgt een heel goed plan, 
hij ziet een vijgeboom en dan 
klimt hij erin en heel misschien 
kan hij de Here zien, 
kan hij de Here zien. 
 
Daar komt de Here Jezus aan, 
Hij blijft vlakbij Zacheüs staan 
en roept: ‘Zacheüs, kom maar gauw, 
‘k wil op bezoek bij jou, 
‘k wil op bezoek bij jou!' 
 
Al voel je je soms heel erg klein, 
je hoeft echt niet alleen te zijn. 
De Here houdt ook veel van jou, 
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!' 
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!' 
 
Verkondiging 
 
Liederen: Kom tot de Vader/Nog voordat je bestond, Opw. 599 en: ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven, 
ELB 435:1 en 2/Opw. kids 27b 
 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 



-Refrein- 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend 
de liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt 

-Refrein 2x- 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

Gebeden  
 
Aandacht voor de collecte 
 
We gaan staan 
 
Lied: De Here zegent jou, Opw. kids 185/Hemelhoog 61 
 
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 
 
 
 


