
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thema: 
 
 

Iedereen hoort erbij 
 
 

‘Kerk op schoot’-viering  
17 februari 2019  

15.30 uur 
 
 

voorganger: ds. Riet Boogaard 
met medewerking van: 
“kerk op schoot” band 

  



De band en solisten spelen vooraf …………..  
 

Goede middag, welkom allemaal 
  
Goede middag, 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 erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met Uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

Welkom  
 

Aansteken van de tafelkaarsen   
 

We steken een kaars aan. 
Dat licht brengt ons bij U. 
Want U lijkt op dat warme licht. 
Er komt een gloed op ons gezicht. 
’t Wordt fijner met elkaar. 

 

Zingen: Kijk eens om je heen….   
 

1.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! 
  
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 we nog maar klein, God wil onze Vader zijn. 
 
Gebed     
 
Zingen: Eten genoeg….. mel. Lb 276 (Zomaar een dak boven wat hoofden) 
 
1.Eten genoeg, brood om te delen, nergens een mens die honger lijdt. 
Tijd voor jezelf, tijd om te spelen, tijd voor elkaar, een zee van tijd. 
Kijk om je heen en geef wat je hebt, dan komt geen mens tekort. 
Een droom die waarheid wordt. 
 
2. Kracht en geduld, hoop en vertrouwen in wat er te gebeuren staat. 
Mensen waarop God durft te bouwen aan het geluk dat komen gaat. 
Kijk om je heen en geef wat je hebt, dan komt geen mens tekort. 
Een droom die waarheid wordt. 
 

Gesprekje met de kinderen:  
 



Zingen: Er is brood….. (mel Poesje Mauw) 
 
Er is brood en ook vis, weet je wel hoe lekker dat is? 
 

Deel maar uit, steeds maar meer. Er is genoeg, dat zegt de Heer. 
 
Uit de Bijbel: Iedereen hoort erbij - het verhaal uit Marcus 6 : 31-44 van de 
vijf broden en twee vissen 
 
Zingen: Stamp eens met je voeten 
 
Stamp eens met je voeten, Klap eens in je handen 
Draai eens in de rondte en tel eens al je tanden 
Geef je neus een zoen, hoe moet je dat eigenlijk doen? (2x) 
Zwaai eens in de lucht, en slaak een diepe zucht: ….oeh 
Met alles wat er in ons is, prijzen wij de Heer 
We stampen en we klappen, en we zingen nog een keer….  Stamp eens met je 
voeten….. 
 
Zingen: Vijf Broden en twee vissen 
(https://www.youtube.com/watch?v=55oBPe5sCdc) 
 
Vijf broden en twee visjes, heb jij dat ook gezien?  
Dat was nog eens een wonder, of sliep je soms misschien?  
Vijf broden en twee visjes, die gaf ik aan de Heer,  
Hij dankte God en brak ze in wel duizend stukjes meer. 
 

Ik dacht nog, voor die mensen is wat ik heb niet veel. 
Maar iedereen ging zitten en kreeg van Hem een deel.  
Ik zag het voor mijn ogen, het werd zo veel, zo groot. 
Toen bleef er ook nog over, wel een mand of twaalf met brood. 
 

Alles wat ik heb, dat geef ik aan de Heer. 
Hij mag het nemen en gebruiken tot zijn eer 
Wat klein en zwak is maakt Hij sterk,  
Juist daardoor doet Hij zijn werk. 
Alles wat ik heb, dat geef ik aan de Heer, 
Hij maakt het altijd meer en meer, en meer en meer…. 
 

Soms sta ik wat verlegen, of aarzel ik misschien. 
Maar wat ik geef aan Jezus, wordt meer dan toen keer tien. 
Wat klein is maakt Hij groter, wie arm is maakt Hij rijk. 
De minste telt het meeste in zijn hemels koninkrijk. 
 

Alles wat ik heb, dat geef ik aan de Heer, 
Hij maakt het altijd meer en meer, en meer en meer, en meer …..  
 



Zingen: Een rivier vol van vrede 
 
Een rivier vol van vrede, …… (3x) in mijn hart  
 

Een fontein vol van blijdschap, …. (3x) in mijn hart 
 

Ik heb de liefde van Jezus….. (3x) in mijn hart 
 
Gebed 
 
Zingen: Met mijn handen samen 
 

Met mijn handen samen en mijn ogen dicht 
Kom ik met U praten, Vader van het licht 
Ik wil u bedanken ook voor deze dag 
Wilt u voor mij zorgen, dat ik groeien mag 
 
Wilt U mij ook helpen, als ik speel of leer 
Om bij U te blijven, heel dicht bij U Heer 
Zegen alle kinderen, mensen groot en klein 
Laat er vrede komen; laat er liefde zijn 
 
Met mijn handen samen en mijn ogen dicht. 
Zeg ik zachtjes amen, Vader van het licht 
 
Zegen 
  
Zingen: de Here zegent jou   
 

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 2x 
 
Collecte bij de uitgang naar de koffieruimte 
 

 
 

Iedereen is welkom voor limonade, thee of koffie 
 

De volgende ‘Kerk op schoot’-viering is op 
zondag 10 november 2019 15:30 uur 

 
Informatie over ‘Kerk op schoot’: mail naar 

kerkopschoot@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

mailto:kerkopschoot@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

