Protestantse Gemeente Oegstgeest
in samenwerking met

c.b.s. Joris de Witte
Orde voor de dienst van kerk en school
in de Regenboogkerk
5 november 2017
zevende zondag van de herfst

Heb het lef eens…

Binnenkomen
Muziek bij binnenkomst: 'Ein feste Burg ist unser Gott' –
Dietrich Buxtehude (ca.1637-1707)
Welkom en mededelingen door de ouderling
Heb het lef eens…
Inleiding op het thema door de dominee.
Moet je dapper zijn om naar de kerk te gaan?
Waarom zou je het doen?
Lied

‘Ik ben hier’

Gesprek met de kinderen van groep 7
Hoe krijg je het lef waar het lied over gaat?
Aansteken van de tafelkaarsen met het licht van de paaskaars
(door een leerling van c.b.s. Joris de Witte)
- wij gaan staan –
Groet en bemoediging
v. De Heer zal bij u zijn.
g. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
g. DE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Gebed op de drempel
Lied 288
- wij gaan zitten –
Inleiding op het Kyrie-gebed
‘Gruwelijk eng’; een paar leerlingen laten de maskers zien die ze
gemaakt hebben bij het thema van de Kinderboekenweek.
Zijn er ook andere, niet zo enge, maskers?
Het verhaal over ‘het meisje en de generaal van de vijand’.
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Gebed over alles wat bang maakt
Glorialied

Psalm 139: 1, 8 of Lied 274 uit het Liedboek

Gebed bij het verhaal van God en mensen
v. ...
Door Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

De Bijbel
2 Koningen 5: 1-19 Het verhaal wordt gezongen en verteld
Lied

Naäman voelt zich ziek
1.

Naäman is heel groot maar hij voelt zich ziek.
Dat maakt hem klein en dat doet pijn.
Wat kan hij het beste doen?
Maar dan zegt een slavin: “Weet je wat je doet
Ga naar de profeet, dan voel je je weer goed!”

2.

Naäman houdt zich groot, een profeet? Welnee!
Dat vind ik raar, wat moet ik daar?
Ik wil naar de koning toe.
De koning schrikt heel erg, weet je wat hij zegt?
“Ga naar de profeet, Elisa helpt je echt!”

3.

Elisa blijft in huis, de profeet komt niet.
Hij stuurt een knecht, die simpel zegt:
“Was je schoon in de Jordaan”
Naäman roept: “Oh nee, niet in de Jordaan
Ik ben veel te groot, ik kan niet onder gaan”

4.

Toch gaat Naäman wel, want je weet maar nooit
Hij wast zich schoon, ’t is heel gewoon
En Naäman voelt zich goed
Naäman is weer thuis en hij heeft geleerd
Groot en machtig zijn, dat is soms heel verkeerd!
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Nu wordt het Bijbelverhaal uitgelegd op zo’n manier dat we
verschillende soorten lef ontdekken.
Twee jury’s van drie leerlingen beoordelen wat de beste naam is
voor het soort lef dat in het verhaal voorkomt.
De mensen in de kerk stemmen (indien nodig…) mee.
Lied

Na elke ‘soort’ lef zingen we het refrein ‘Wees niet laf’
Wees niet laf, laf, laf, maar heb lef, lef, lef
Want alleen de waarheid telt
Wees niet laf, laf, laf, maar heb lef, lef, lef
Want wie lef heeft is een held

Verhalen over lef hebben vandaag. Wie durft?
De jury en de kerk stemmen weer over wat voor soort lef in het
verhaal bedoeld wordt.
Lied

Refrein: Wees niet laf…

Gebeden en gaven
Inzameling van de gaven…
Collecten De 1e rondgang is voor Kika
(Stichting Kinderen Kankervrij)
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk
Kinderen collecteren.
Tijdens de collecte is er een muzikaal intermezzo door kinderen
van groep 4 van c.b.s. Joris de Witte
Gebeden (voorbereid met de leerlingen)
Gebed over de gaven
Danken voor mensen met lef
Bidden om het lef te hebben…
na iedere intentie:
v. Daarom bidden, daarom zingen wij: Heilig uw Naam, o
God, en bevrijd ons
DB-LG nr. 78
Stil gebed
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v. ...
a. Onze Vader, die in de hemel 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,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen
- wij gaan staan Slotlied
350: 4, 5, 6, 7
tekst: Willem Barnard
melodie: Winchester New

Zegen
v. …
allen Amen

429c

Gebed
Lieve God
Soms stel ik mij voor hoe het zou zijn
Als U alle mensen hetzelfde had geschapen
Allemaal even mooi
Allemaal even slim
Allemaal even lief
Als iedereen uit hetzelfde land kwam
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Dezelfde taal sprak
Dezelfde kleren mooi vond
Hetzelfde eten at
Dezelfde boeken las
Dezelfde liedjes zong
Dan zou de juf voor de klas niet weten wie wie was
Want iedereen zag er hetzelfde uit`
En deed hetzelfde
En zei hetzelfde.
Wat zou dat saai zijn
Ik ben gelukkig met wie ik ben en wil niet veranderen
Om te voldoen aan de eisen van de anderen
Want zoals ik ben, wil ik graag zijn
Gewoon maar mezelf want dat vind ik fijn
En wat een ander ook denkt of van mij verwacht
Dat probeer ik gewoon te negeren
Ook al is dat soms moeilijk
Het is vast te leren
Blijf jezelf, verander niet
Lieve God
Heel erg bedankt dat iedereen anders is.

Na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffietafel (er is ook
thee en limonade!)

Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
leerlingen en leerkrachten van c.b.s. Joris de Witte
ouderling
Pieternel Kamphuis
voorganger
ds. Aart Verburg
diaken
Joke Plomp-Ridderbos
organist/pianist
Cor de Jong
koster
Mariëtte Keppel
commissie van ontvangst Bep en Freek Melchert
kindernevendienst
Willem Pieter Rus
crèche
Paola Rus
-------------------------------------------------------------------------
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Binnenstebuiten
Uitnodiging kerstspel
Op het eerste gezicht lijkt het dorp Buitenkant een fantastische
plek om te wonen. Iedereen ziet er mooi uit. Er zijn de leukste
winkels. De mensen zijn verzorgd en heel gelukkig met zichzelf en
met elkaar. Niets lijkt er in de weg te zitten om door een jury
uitverkoren te worden tot het Mooiste Dorp van Nederland… Maar
dat is alleen maar de buitenkant. Binnenskamers speelt en borrelt
er van alles in dit dorp. En dat wordt goed zichtbaar als er
plotseling een kind moet worden opgevangen. Dan keert alles
binnenstebuiten.
Op kerstavond nemen we jullie weer graag mee in een eigentijdse
versie van het aloude kerstverhaal. ‘Binnenstebuiten’ is een heel
spannend verhaal, maar het zit ook veel humor en gekkigheid. Er
worden de mooiste liedjes gezongen en er wordt prachtig
gedanst. ‘Binnenstebuiten’ brengt je kortom echt in de kerstsfeer
en is een heerlijk begin van de kerstdagen.
Iedereen is welkom. Van jong tot oud!
Kerstspel Binnenstebuiten
Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest
Zondag 24 december, 19.00-20.00 uur
De deur gaat om 18.30 uur open
Toegang is gratis
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