
 
 
 

Kerk-School-Gezinsdienst 
 

op zondag 15 maart 2020 
aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 

 

Thema: Broodnodig! 
 

Voorganger:     Dominee Theo van ‘t Hof 
Ouderling van dienst:  David de Roo  
Jongere van de zondag:   Diederik Booi 
Muzikale begeleiding:  Combo Cantanova en Jeugdcombo 
m.m.v.:    Kinderen basisschool CKC de Borgh 

_______________________________________________________________ 

 
Voor de dienst speelt het combo van Cantanova 
 
Jeugdcombo speelt en zingt voorafgaand aan de dienst – Welkom in Gods huis 
 
Introductie: Wat heb je broodnodig? – Groep 7b/8 

 
Welkomstlied: Welkom in Gods huis - allen 
Welkom van waar je ook komt 

't maakt niet uit waar je wieg ooit stond 

Waar je woont, waar je slaapt 

Hoe het wel of niet gaat 

Welkom van waar je ook komt 

God is de gastheer vandaag 

In Zijn huis is er altijd plaats 

Kom erbij, hier is hoop 

Hoe je leven ook loopt 

Want God is de gastheer vandaag 

Welkom in Gods huis 

Welkom in Gods huis 

Trek je jas uit, voel je thuis 

Welkom in Gods huis 

God heeft Zijn deur openstaan 

Ongeacht wat is misgegaan 

Neem je mooie cv 

Of je strafblad maar mee 

Want God heeft Zijn deur openstaan 

Welkom in Gods huis 

Welkom in Gods huis 

Trek je jas uit, voel je thuis 

Welkom in Gods huis 

 
Woorden aan het begin: Dominee Theo van ‘t Hof 
 



 

 
Zingen: Als je geen liefde hebt – Evang. liedbundel nr. 422  
We zingen dit lied in wisselzang Coupletten iedereen, refrein: jongeren tot en met 18 jaar. 

 
   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 (jongeren): 

 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 
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 (jongeren): 

 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 
 
3
   

Als je geen oog hebt voor het gemis, 

 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood en die vis 

 
Uit liefde deelde met velen. 
 
Refrein (jongeren): 

 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 
 

Er wordt een spiegelverhaal uitgespeeld: Groep 6b/7a  

 
 
Gebed: Dominee Theo van ’t Hof en Groep 5, 6a 

 

 
Bijbelkaars wordt aangestoken en de bijbel geopend: Groep 7b/8 

 
Wat zou het mooi zijn wanneer de verhalen 
die wij vanmorgen lezen uit de bijbel, 
zijn als het licht van deze kaars: 
licht in het donker, vlam van de hoop, 
vuur van de vrijheid, kleur van de dag, 
lamp voor mijn voeten die schijnt op mijn weg. 

 



 
Zingen als gebed: Nieuwe liedbundel Lied 836: 3 en 4: Allen 

 

3. O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond, en in hun midden stond.  
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is.  

 
Verhaal van de picknick in youtube als bijbellezing  

 
Zingen: Hannah Lam - Aan de oever van het meer:  
Groep 1 t/m 4 zingen couplet 1 en 3. Couplet 4 zingen we allemaal. 

 

 
 

GROEP 1 t/m 4: 
3. Breng het eten dat er is, 
breng het brood en breng de vis. 
Want al zijn wij hier met velen,  
Eerlijk zullen w’alles delen; 
Here, zegen deze spijs, 
En bewaar ons straks op reis. 
 
ALLEN: 
4. Zo kreeg iedereen zijn deel 
en er was zelfs brood te veel. 
Niemand zat met legen handen, 
‘t overschot ging in twaalf manden. 
En het was voor allemall 
‘t wonderlijkste avondmaal 

 
Uitleg/toelichting: Dominee Theo van ‘t Hof  

 
Gedicht met muzikale begeleiding: Groep 7/8 

 
Mededelingen en Gebeden – Dominee Theo van ’t Hof en groep 5/6a 

 



Zingen: Onze Vader in de hemel (Nieuwe liedboek - lied 1006) - Allen 

 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals u is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn. 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks, altijd. 
Amen. Amen.  

 
Collecte: kinderen groep 5/6a 
 
De opbrengst van de collecte is bestemd voor Beroepsonderwijs voor straatmeisjes. In 
Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat. Er worden ieder jaar 100 straatmeisjes opgevangen 
om een vak te leren en daarna terug te keren naar hun dorp om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Een maand eten kost  bijvoorbeeld 36 euro voor 1 meisje, materiaal voor training 53 euro en een 
meisje een jaar lang begeleiding na terugkeer in haar dorp kost 65 euro.  

 
Tijdens de collecte speelt het Combo 

 
Na afloop van de collecte speelt en zingt het Jeugdcombo: Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 



 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 

Zingen : Ik zoek je op - alle kinderen van de Borgh komen op het podium 
 

 
 

Uitzending en zegen met gezongen Amen 3x – dominee Theo van ’t Hof 

 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk en alle kinderen krijgen nog een 
broodnodig aandenken mee; voor volwassenen is er een gedicht.  

 
In de hal en in ’t Anker staan limonade, thee en koffie klaar ! 


