
GEZINSZONDAG Adventskerk , 7-11-2021 
 

 
          Jaloers  

   met 

    Sint Maarten 

 

 
 

 

Binnenkomst :  Iedereen zit. 

Kinderen die dat willen komen met lampion binnen,  al zingend  

 

Welkom 

 

Dekaarsen gaan aan 

 

Goedemorgen welkom allemaal 

Lied 288 
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Gebed    Marieke 

 

DJ 

 

Lied : Jij mag er zijn  beamer of Kombo 

https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E 

 
Refr. 
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 je navel op je rug 
 
Refr. 
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 flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind 
 
Refr. 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E
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die maar niet luisteren wil 
 
Refr. 
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 

 

De Bijbel gaat open 

 

Gebed 

 

Lied : Lees je Bijbel bid elke dag,  combo 
Lees je bijbel, bid elke dag bid elke dag bid elke dag  
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag dat je groeien mag dat je groeien mag 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, bid elke dag bid elke dag bid elke dag  
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag dat je groeien mag dat je groeien mag 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag 
 

Thema 1 : Jaloers 

 

Lezing :  Verhaal van Sara is jaloers  of vertelling (leuker) 

(Ismael en Izaäk,  Hagar en Sara) 

 

Een paar woorden 
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Lied : Als je geen liefde hebt voor elkaar  
Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.  
 
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 antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.  
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen.  
 
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 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.  
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 

 

Thema 2 :  Sint Maarten 

 

FILMPJE SINT MAARTEN 

 

Lied :  Handen heb je om te geven  
Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet 
 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
 
Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt 
Open je oren ... 
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Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan 
Open je oren ... 
 

Voeten heb je om te lopen 
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is 
Open je oren ... 
 
Oren heb je om te horen 
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is 
Open je oren ... 

 

Vertelling/overdenking  

 

De mantel van Sint Maarten 

Er loopt iemand met een mantel rond. Mensen/kinderen mogen goede 

wensen op de mantel plakken en krijgen er wat lekkers voor terug 

Aan het eind krijgt iedereen een ‘goede wens’ mee naar huis. 

 

Lied :  eerlijk delen combo of beamer 
 

Ik heb een gave winterjas 
Die zit me zo heerlijk 
Maar een ander heeft niks 
En dat is niet eerlijk 
Ik heb brood met pindakaas 
Dat smaakt me zo heerlijk 
Maar een ander heeft niks 
En dat is niet eerlijk 
 
 
 
Heer ik wil delen,  Wat U me geeft 
Eerlijk delen,   Met wie er niks heeft 
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Ik heb een mooi groot huis 
Als ik niet oppas verdwaal ik 
Maar een ander heeft niks 
En dat is toch kwalijk 
Ik heb een dikke spaarpot 
Wat ik hebben wil haal ik 
Maar een ander heeft niks 
En dat is toch kwalijk 
 
Heer ik wil delen wat u me geeft……. 
Eerlijk delen met wie er niks heeft 
 
Ik heb een nieuwe spijkerbroek 
Die zit me zo zalig 
Maar een ander heeft niks 
En dat is schandalig 
Ik heb een kast vol troep 
't Is gewoonweg rampzalig 
Maar een ander heeft niks 
En dat is schandalig 
 
Heer ik wil delen ….. 
 
 
Ik heb een spannend boek 
In een avond verslonden 
Maar een ander heeft niks 
En dat is toch zonde 
Ik heb een ouwe pick-up 
Bij de vuilnis gevonden 
Maar een ander heeft niks 
En dat is toch zonde 
 
Ik heb hele gave tanden 
Ik geloof dat ik gunstig zit 
M'n opa heeft niks 
- Dan neemt-ie toch een kunstgebit! 
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Mededelingen 

 

Gedachtenis,  lied 961 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed  

 

collecte 

 

 

 

Slotlied :  Onder boven God is altijd bij mij (beamer) 
refrein: 
onder boven 
voor en achter 
God is altijd bij mij 
onder boven 
voor en achter 
God is om mij heen 
 
al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 
ik ben nooit in mijn eentje want 
onder, boven……… 
 
al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbusGod gaat altijd met me 
mee dus 
onder, boven, ……. 
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Zegen 

 

 

 

 

Antwoord :  Lied 423,  nu wij uiteengaan    
  

 

 


