CBS De Nessevliet en Open Hof vieren samen op 14 oktober 2018
Thema: VRIENDSCHAP
M.m.v.: leerlingen en leerkrachten
van CBS De Nessevliet
Kindercantorij Open Hof
Organist en pianist: Willem Blonk
Voorganger: ds. Fulco Timmers
Hartelijk welkom bij deze Schoolkerkdienst in Open
Hof! In deze ‘orde van dienst’ kun je lezen wat er
allemaal gaat gebeuren deze morgen. Bij sommige
onderdelen staat wat uitleg om te vertellen wat er
dan gebeurt. De liedjes die we zingen zijn te zien
op de beamer.
Fijn dat we dit uur met elkaar kunnen beleven! We
doen dat ook met aandacht voor elkaar: als een
lied wordt gezongen, of een toneelstuk gespeeld.
We doen dat ook met aandacht voor God: als we
bidden, verhalen horen uit de Bijbel. Die aandacht
maken we met en voor elkaar.
BEGINNEN
We horen en zien ‘Door dik en dun’
Een lied gemaakt bij het thema van de
Kinderboekenweek.
Woord van welkom
Moment stilte
We gaan staan
Openingslied: ‘Wees welkom allemaal’
Bemoediging en groet
God wil ons helpen en wenst ons vrede, dat
horen we aan het begin van elke dienst
Wij gaan zitten
Inleiding bij de dienst

We bidden ons Kyriegebed
We brengen onze zorgen om de wereld om ons
heen en om onszelf bij God, daarna zijn we er
klaar voor om God voluit te loven.
Gloria-lied: ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’
- door unit 1, 2 en 3
VERHAAL UIT DE BIJBEL
Introductie
Kindercantorij zingt: ‘Vrienden’
Uitbeelding verhaal David en Jonatan - door Unit 3
Dit verhaal is gemaakt als vertaling naar ‘nu’
van een verhaal uit de Bijbel, je vindt dit in 1
Samuël 20:16-23
Jonatan maakte een plechtige afspraak met David.
Die afspraak gold ook voor alle nakomelingen van
David. Jonatan zei tegen David:
‘Je moet me plechtig beloven dat je altijd mijn
vriend zult blijven. Want ik houd net zo veel van
jou als van mezelf.’
Jonatan zei:
‘Morgen begint het Feest van Nieuwe Maan. Als
jouw plaats aan tafel leeg blijft, zal iedereen je
missen. Blijf tot overmorgen weg. En kom dan
naar de plaats waar je je al eerder verstopt hebt.
Wacht daar bij de Haëzel-rots. Dan zal ik drie
pijlen wegschieten, alsof ik ze op een bepaald doel
richt. Ik zal mijn knecht de opdracht geven om de
pijlen op te halen. Als ik tegen mijn knecht zeg:
‘De pijlen liggen dichtbij,’ dan moet je tevoorschijn
komen. Want dan ben je veilig. Zo zeker als de
Heer leeft! Maar als ik tegen mijn knecht zeg: ‘De
pijlen liggen verder weg,’ dan moet je vluchten.
Want dan stuurt de Heer je weg. Denk aan alles
wat we elkaar beloofd hebben. De Heer weet
daarvan.’
Uitleg deel 1

We zingen:

Stil gebed

 ‘Dapper als David’ - unit 1
 ‘Ben je groot of ben je klein’ - Allen, 2x

Onze Vader
OP WEG GAAN

Uitleg deel 2
We zingen:
 ‘Dikke vrienden met God’- unit 2
 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ - Allen

Wij gaan staan
Slotlied: ‘Nu wij uiteengaan’
Zegen
Gezongen Amen

BIDDEN EN GEVEN
We zamelen geld in voor
Malealea Development Trust.
Kindercantorij zingt: ‘Hoe zou het zijn?’
Gebeden, waarbij we zingen:
‘Zie uw mensen, hoor ons aan, wij bidden vol
vertrouwen’

De dominee gaat als eerste uit de kerkzaal om
iedereen een hand te kunnen geven bij de
uitgang. Er is voor iedereen ook iets lekkers te
drinken en te snoepen in de Ontmoetingsruimte.
Fijn dat je er was vandaag!

