
 

Scholendienst 7 april 2019 
Thema: ‘Ik kom op voor jou!’  

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : Ds. Coen van Alphen 

Organist  : Erik Olislagers 

M.m.v.  : K@njerkidZ o.l.v. Erik Olislagers  
    en Elly Korbijn 

M.m.v.  : Gelegenheidsband met o.a. ouders 
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Welkom 

 

Afkondigingen door  

Ouderling Janie van Everdingen – ‘t Jong 

  

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrieven.  

 

 

 



Psalm 68:7 



Psalm 68:7 



Psalm 68:7 



Stil gebed 



Bemoediging en groet 
 

 



 

 

Opwekking Voor kids 96 
Het is fijn om je vriend te zijn 

 

Ik vind het fijn om jou te helpen 

en je vriend te zijn. 

Zeg me waar ik helpen kan. 

Ik ben nooit te klein  

om een vriend te zijn. 

Dus vraag gerust of ik helpen kan. 

                             2x 



 

 

Opwekking Voor kids 96 
Het is fijn om je vriend te zijn 

 

Want ik word zelf ook geholpen  

door mijn beste vriend. 

Jezus helpt mij elke dag. 

En ik leer van Hem  

hoe ik een vriend kan zijn 

en dat ik jou helpen mag. 



 

 

Opwekking Voor kids 96 
Het is fijn om je vriend te zijn 

 

Ik vind het fijn om jou te helpen 

en je vriend te zijn. 

Zeg me waar ik helpen kan. 

Ik ben nooit te klein  

om een vriend te zijn. 

Dus vraag gerust of ik helpen kan. 

                              



 

 

Opwekking Voor kids 96 
Het is fijn om je vriend te zijn 

 

Want ik word zelf ook geholpen  

door mijn beste vriend. 

Jezus helpt mij elke dag. 

En ik leer van Hem  

hoe ik een vriend kan zijn 

en dat ik jou helpen mag. 



 

 

Opwekking Voor kids 96 
Het is fijn om je vriend te zijn 

 

Want ik word zelf ook geholpen  

door mijn beste vriend. 

Jezus helpt mij elke dag. 

En ik leer van Hem  

hoe ik een vriend kan zijn 

en dat ik jou helpen mag, 

en dat ik jou helpen mag, 

en dat ik – jou – hel – pen – mag! 



Intro: ‘Ik kom op voor jou!’ 
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Intro: ‘Ik kom op voor jou!’ 
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K@njerkidZ 
 

 

 

•De liefde 

•Ik ben nooit alleen - God is goed- 

 



De Liefde 
 

La la la la la la lie, La la la la la la ile, La 

la la la la la lie, de liefde is lief.  

  

Als je alles toch eens wist, als je alles 

toch eens kon, als je alles toch eens 

deed voor honderd procent, lijkt dat 

helemaal perfect, maar het is niet 

zoveel waard als je de liefde, de liefde 

niet kent.  



De Liefde 

 

De liefde is altijd heel geduldig, aardig 

en beleefd, hoeft niet perse te hebben 

wat een ander heeft, vindt zichzelf niet 

beter, beter dan de rest en heeft er 

echt een hekel aan als iemand wordt 

gepest.  

  



De Liefde 
 

  

Als je alles toch eens wist, als je alles 

toch eens kon, als je alles toch eens 

deed voor honderd procent, lijkt dat 

helemaal perfect, maar het is niet 

zoveel waard als je de liefde, de liefde 

niet kent.  



De Liefde 
 

  

De liefde vertelt altijd de waarheid, 

draait er niet omheen, pakt nooit 

iemand terug maar vergeeft juist 

iedereen, is niet egoïstisch, altijd 

positief, en kletst niet over anderen. Ja, 

de liefde die is lief.  

  



De Liefde 
 

Als je alles toch eens wist, als je alles 

toch eens kon, als je alles toch eens 

deed voor honderd procent, lijkt dat 

helemaal perfect, maar het is niet 

zoveel waard als je de liefde, de liefde 

niet kent. 
 

La la la la la la lie, La la la la la la ile, La 

la la la la la lie, de liefde is lief.  

  



 

 



Ik ben nooit alleen 
 

Ik ben nooit alleen,  

nooit alleen,  

want Hij is bij mij  

ik ben nooit alleen,  

want Jezus woont in mijn hart 2x  

 

Refrein: 

Jezus  

Jezus Hij is bij mij  

Jezus  

Jezus woont in mijn hart 
 





Leefregels (rap) 
 

Ken jij de tien woorden,  

de woorden één tot tien. 

Laat ze dan eens horen,  

dat wil ik wel eens zien! 

Deze woorden zijn gegeven  

als tien vriendjes voor het leven: 

Eén is God, die maakt je vrij.  

Er is geen ander zoals Hij. 

Twee wil zeggen: God en jij,  

daar horen echt geen beelden bij. 



Leefregels (rap) 
 

Drie dat is Gods eigen naam,  

om met respect mee om te gaan. 

De dag van God is nummer vier, 

bevrijdingsdag voor mens en dier. 

Zodat je week’lijks even voelt,  

hoe God de schepping heeft bedoeld. 

Vijf gaat om je ouders en jij,  

wees goed voor elkaar daar leef je bij. 

Maak niet dood, laat zes je horen,  

knoop dat heel goed in je oren. 

 



Leefregels (rap) 
 

Een maatje is, zegt nummer zeven  

iets heel kostbaars in je leven. 

Dus luister goed naar dit gebod  

en maak wat heel is niet kapot. 

Acht zegt: stelen is niet cool,  

dan wordt het hier een beestenboel. 

Negen: laat dat vals gepraat,  

waarmee je and’re mensen schaadt. 

Tien zegt vaar je eigen koers.  

Wees dan vrij en niet jaloers, 

 



Leefregels (rap) 
 

op wat een ander heeft of kan,  

daar word je ongelukkig van. 

Dit zijn de tien woorden,  

de woorden één tot tien. 

Je hebt ze kunnen horen,  

iets om te doen misschien? 

 



Gebed om de opening van het 

Woord  

 

 

 

 



 

  

Schriftlezing en Verkondiging 

 ‘Ik kom op voor jou!’ 
Johannes 18:1-13 (BGT)  

 

  

Judas komt met een groep soldaten 

1Toen Jezus al die dingen gezegd had, ging hij met zijn 

leerlingen naar de overkant van het Kidron-dal. Daar 

was een tuin. Jezus en de leerlingen gingen die tuin in. 

2Judas, de leerling die Jezus zou gaan uitleveren, 

kende die plaats ook. Want Jezus was daar al vaak met 

zijn leerlingen geweest. 3Judas kwam met een groep 

soldaten de tuin in. Er waren ook dienaren van de 

priesters en de farizeeën bij. Ze hadden wapens bij 

zich, en ze droegen fakkels en lampen. 



 

  

Schriftlezing en Verkondiging 

 ‘Ik kom op voor jou!’ 
Johannes 18:1-13 (BGT)  

 

  

Jezus maakt zichzelf bekend 

4Jezus wist precies wat er met hem zou gaan 

gebeuren. Hij liep naar de mannen toe en vroeg: ‘Wie 

zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Wij zoeken Jezus uit 

Nazaret.’ Jezus zei: ‘Ik ben het.’ Judas, de man die 

Jezus kwam uitleveren, stond erbij. 6Toen Jezus zei: ‘Ik 

ben het,’ schrokken de mannen. Ze deden een paar 

stappen achteruit en vielen op de grond. 7Opnieuw 

vroeg Jezus aan hen: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze zeiden: 

‘Jezus uit Nazaret.’ 8Jezus zei: ‘Ik ben het. Dat zei ik 

jullie al. Als jullie mij zoeken, laat mijn leerlingen dan 

gaan.’ 



 

  

Schriftlezing en Verkondiging 

 ‘Ik kom op voor jou!’ 
Johannes 18:1-13 (BGT)  

 

  

9Zo moest het gaan. Want Jezus had zelf gezegd: 

‘God, ik heb alle mensen gered die u aan mij gegeven 

hebt.’ 



 

  

Schriftlezing en Verkondiging 

 ‘Ik kom op voor jou!’ 
Johannes 18:1-13 (BGT)  

 

  

Jezus wordt meegenomen 

10Toen pakte Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich 

had. Hij sloeg daarmee het rechteroor af van Malchus, 

de knecht van de hogepriester. 11Maar Jezus zei tegen 

Petrus: ‘Doe je zwaard weg. Want mijn Vader wil dat ik 

mijn lijden draag. En ik doe wat hij wil.’ 12Toen werd 

Jezus gevangengenomen en vastgebonden. De 

Romeinse officier en zijn soldaten, en de dienaren van 

de Joodse leiders, namen hem mee. 13Eerst werd 

Jezus bij Annas gebracht. Annas was de schoonvader 

van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester.  

 



 

 

 



 

  

Schriftlezing en Verkondiging 

 Johannes 18:15-18 en 25-27 (BGT)  

 

  
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent 

15Simon Petrus en een andere leerling liepen achter 

Jezus aan. Die andere leerling kende de hogepriester. 

Daarom kon hij mee naar binnen, toen Jezus in het 

huis van de hogepriester gebracht werd. 16Petrus bleef 

buiten bij de poort staan. De leerling die al naar binnen 

was, kwam terug. Hij praatte even met het meisje dat 

de poort bewaakte, en toen mocht Petrus ook naar 

binnen.  



 

  

Schriftlezing en Verkondiging 

 Johannes 18:15-18 en 25-27 (BGT)  

 

  
17Toen Petrus binnenkwam, zei het meisje bij de poort: 

‘Jij bent toch ook een leerling van die Jezus?’  

Maar Petrus zei: ‘Nee hoor, ik niet!’ 18Omdat het koud 

was, brandde er een vuur op de binnenplaats van het 

huis. De slaven en dienaren van de hogepriester 

stonden bij het vuur om warm te blijven.  

Petrus ging er ook bij staan. 

 



 

  

Schriftlezing en Verkondiging 

 Johannes 18:15-18 en 25-27 (BGT)  

 

  
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent 

25Simon Petrus stond nog bij het vuur. Iemand zei 

tegen hem: ‘Jij bent toch ook een leerling van Jezus?’ 

Maar Petrus zei: ‘Nee hoor, ik niet!’ 

26Toen sprak een slaaf van de hogepriester Petrus 

aan. Hij was familie van de man bij wie Petrus een oor 

afgeslagen had. Hij zei: ‘Volgens mij heb ik jou samen 

met Jezus gezien in die tuin!’27Weer zei Petrus dat het 

niet zo was. En meteen kraaide er een haan. 











 

Als je geen Liefde hebt 

 
1  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

 vallen de dromen in duigen. 

 Dromen van vrede worden niet waar, 

 kwaad is niet om te buigen. 

Refrein: 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 



 

Als je geen Liefde hebt 

 
2  Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

 zullen de tranen niet drogen. 

 Als je het leed in de wereld niet ziet, 

 worden Gods woorden verbogen. 

Refrein: 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 



Tussenspel 



 

Als je geen Liefde hebt 

 
4  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

 is er geen hoop meer op zegen. 

 Kinderen, maak de liefde toch waar; 

 schrijf het op alle wegen. 

Refrein: 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

   

 



 

ELB 456: Kijk eens om je heen 
(kleuters) 

 
1 Kijk eens om je heen,  kijk eens om je heen, 

 geef elkaar de 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. 



 

ELB 456: Kijk eens om je heen 
(kleuters) 

 
2 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. 



 

 

 

 

 

Dankzegging, voorbeden  

en stil gebed  

 door groep 4 

Aansluitend gezamenlijk het 

“Onze Vader” 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

K@njerkidZ 
 

 

•Waarom bleef U zo stil? 

•Hij kent je naam 

 



Waarom 

Waarom bleef U zo stil 

 Toen ze U vroegen 

 Bent U de koning der Joden 

 Waarom bleef U zo stil 

 Toen ze U sloegen 

 En aan een kruis wilden doden 

  

Dacht U aan ons  

 En dat U de Vader zou zien 

 Dacht U aan ons 

 Misschien 



Waarom 

Waarom vocht U niet terug 

 Toen ze U vonden 

 En als een dief wilden vangen 

 Waarom vocht U niet terug 

 Toen ze U bonden 

 En aan een hout wilden hangen 

 

Dacht U aan ons  

 En dat U de Vader zou zien 

 Dacht U aan ons 

 Misschien 



Waarom 

Waarom zei U geen woord 

Toen ze zo spuugden 

En U bespotten en lachten 

Waarom zei U geen woord 

Toen ze U duwden 

En U naar Golgotha brachten 

 

Dacht U aan ons 

En dat U de Vader zou zien 

Dacht U aan ons 

Misschien 

 

 





Hij kent je naam 

 

Snapt geen mens wat jij bedoelt 

weet niet een hoe jij je voelt 

heeft jouw mening afgedaan 

wordt aan jou voorbij gegaan 

iemand heeft dat ook doorstaan 

Hij kent je naam 



Hij kent je naam 

 

Ben je nooit eens aan de beurt 

vinden mensen dat je zeurt 

eindig jij weer onderaan 

kom je steeds alleen te staan 

iemand is je voorgegaan 

Hij kent je naam 

 



Hij kent je naam 

 

Hij kent je naam 

en jouw gedachten 

Hij ziet je staan 

blijft op je wachten 

je hoeft alleen maar 

naar Hem toe te gaan 

Hij hoort je stem 

Hij kent je naam 



Hij kent je naam 

 

Iedereen was tegen Hem 

toch verhief Hij nooit zijn stem 

ook al had Hij niets misdaan 

Hij is voor ons doodgegaan 

na drie dagen opgestaan 

prijs nu Zijn Naam 



Hij kent je naam 

 

Hij kent je naam 

en jouw gedachten 

Hij ziet je staan 

blijft op je wachten 

je hoeft alleen maar 

naar Hem toe te gaan 

Hij hoort je stem 

Hij kent je naam 





Inzameling van de gaven  

 • De collecten in deze dienst zijn bestemd 

voor het College van kerkrentmeesters 

1e Jeugdwerk - Kinderpaasfeest 

2e Verbouwing Voorhof 
 

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

 de Diaconie 

Victory4All 

 

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk. 
 

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam  

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u. 

 

  

   

   

  

   

  



 

 

 

 

OPW 733: Tienduizend redenen  

 

 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 

overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
 
 
 



 

 

 

 

OPW 733: Tienduizend redenen  

 

 

 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
 
 
 



 

 

 

 

OPW 733: Tienduizend redenen  

 

 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
 
 
 



Zegen 

  



Zegenlied 
 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij bewijst Zijn trouw 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij blijft bij jou 

 

Een bloem die in de schaduw groeit 

Houdt z'n blaadjes dicht dicht 

Een bloem bloeit open in de zon 

Groeit naar het licht 



Zegenlied 
 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij bewijst Zijn trouw 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij blijft bij jou 

 

Wanneer het leven tegenvalt 

Mensen doen je zeer 

Bedenk: op wie de regen valt 

Groeit naar de Heer 



Zegenlied 
 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij bewijst Zijn trouw 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij blijft bij jou 



 

Goede zondag toegewenst !  

U bent van harte welkom voor koffie, 

thee of limonade in de Voorhof. 

 

 

 

In de avonddienst om 18:00 uur gaat  
 Ds. N. de Boo uit Zeist voor. Welkom! 

 
 


