
Welkomstlied 
 
Goedemorgen, 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. 
 
 
Vergevingslied 
 
 Heer, het spijt mij van elke kleine fout. 
 Heer, vergeef mij, ik weet dat U van mij houdt. 
 
 
Tussenzang 
 

 ̄  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Woord van God, tot ieder gesproken. 
Dat wij samen zingend verstaan:  
’t woord van God tot ieder gesproken.  
Alleluia. 
 
 
 

Naamopgave: Zeg me je naam 
 

Zeg me je naam, vertel me hoe je heet. 
Ben je Jan of Piet of Greet? 
Zeg me je naam, vertel me wie je bent. 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
 

Heet je Juul of Marthe of Griet? 
Hij kent je naam, weet je dat dan niet? 
Of ben je Bert of Emma of Toon? 
Dat is voor Jezus heel gewoon. 

 
Zeg me je naam, vertel me hoe je heet. 
Ben je Jan of Piet of Greet? 
Zeg me je naam, vertel me wie je bent. 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
 

Ben je groot of ben je klein? 
Voor Jezus mag ook jij er zijn. 
Ben je rond of lang of smal? 
Hij houdt van alle mensen overal. 

 
Zeg me je naam, vertel me hoe je heet. 
Ben je Jan of Piet of Greet? 
Zeg me je naam, vertel me wie je bent. 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
Zodat Jezus jouw naam kent! 

 
 
 



 
Voorbeden 
 
Wij geloven dat het kan,  
een mooie wereld, mooie wereld 
Wij geloven dat het kan, 
een wereld vol van houden van! 
 
 
 
 
We bidden: Onze Vader 

 
Onze Vader in de hemel 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw Rijk kome 
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
En breng ons niet in beproeving  
Maar verlos ons van het kwade 
 
Want van U is het Koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid  
In eeuwigheid 
Amen 
 
 
 
 

 
Communielied 
 
Onze namen zijn veel meer dan 
letters zomaar wat bijeen 
want toen letters samenkwamen  
was mijn naam voor mij alleen. 
 
Onze namen zijn veel meer dan 
letters zomaar wat bijeen 
want die letters vormen samen 
wie we zijn voor iedereen. 
 
Onze namen zijn veel meer dan 
letters zomaar wat bijeen 
want die namen vormen samen 
wie we zijn voor God alleen. 
 
Onze namen zijn veel meer dan 
letters zomaar wat bijeen 
want wij samen zijn Gods vrienden 
en die zijn hier graag bijeen. 
 
Onze namen zijn veel meer dan 
letters zomaar wat bijeen 
en jouw Naam, Heer, kennen wij nu 
als de Liefde om ons heen. 


