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SCHOOLGEZINSDIENST 
 

Psalm 100 

 1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

  Treedt nader tot gij Hem omringt, 

  gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

  zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

 

 2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

  Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

  zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

  en als beminden weidt en voedt." 

 

 3. Treedt statig binnen door de poort, 

  Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

  Heft hier voor God uw lofzang aan: 

  Gebenedijd zijn grote naam. 

 

 4. Want God is overstelpend goed, 

  die ons in vrede wonen doet. 

  Zijn goedheid is als morgendauw: 

  elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

 

Laat de kinderen tot Mij komen  

Lied 20: 1 en 2 (Alles wordt nieuw I) 

https://www.youtube.com/watch?v=3HoKD7UF8ks 

 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HoKD7UF8ks
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 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. 

 

 

Kom aan boord 

https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg 

 

 voor de zieken - voor de armen 

 voor de mensen met verdriet 

 voor het kind dat blijft proberen 

 maar toch denkt: het lukt me niet 

 voor de zwerver die moet zwerven 

 en geen plek heeft waar hij hoort 

 is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

 kom aan boord 

 ook voor jou is er een plekje  

 waar je hoort 

 laat de hoop niet langer varen 

 kom aan boord 

 sta niet doelloos aan de kant 

 want er is een hart vol liefde  

 pak die uitgestoken hand 

 

 voor het meisje dat blijft denken 

 alles gaat bij mij steeds mis 

 voor de jongen die al vaker 

 uit de boot gevallen is 

 voor het kindje dat nog nooit  

 van trouw of liefde heeft gehoord  

 is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

 kom aan boord …(2x) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg
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God kent jou  

https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc 

 

 (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 

 

 (Couplet) 

 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 

 

 

Van A tot Z 

https://www.youtube.com/watch?v=ehzWa52TXJI 

 

 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  

https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc
https://www.youtube.com/watch?v=ehzWa52TXJI
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 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…. 

 

 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…. (2x) 

 

 

Zegen ons Algoede 

Liedboek – Gezang 456  

https://www.youtube.com/watch?v=UU77Rkn1HE0 

 

 

 Zegen ons Algoede, 

 neem ons in uw hoede 

 en verhef uw aangezicht 

 over ons en geef ons licht. 

 

 Stort, op onze bede, 

 in ons hart uw vrede, 

 en vervul ons met de kracht 

 van uw Geest bij dag en nacht. 

https://www.youtube.com/watch?v=UU77Rkn1HE0
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 Amen, amen, amen! 

 Dat wij niet beschamen 

 Jezus Christus onze Heer, 

 amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

THEMA:       DAT HEB JE VERDIEND! 

 

 

 
 

 

Onze Vader 

Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

https://www.youtube.com/watch?v=hBJ8VZHfeJ8 

 

 Onze Vader die in de hemelen zijt 

 Uw naam worde geheiligd 

 Uw koninkrijk kome 

 Uw wil geschiede 

 Op aarde zoals in de hemel 

 

 Geef ons heden ons dagelijks brood 

 En vergeef ons onze schulden 

 Gelijk ook wij aan anderen vergeven 

 En leidt 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 

 In eeuwigheid 

 Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBJ8VZHfeJ8

