‘Vergeven (en vergeten?)!!!’

Kidschurchdienst
Zondag 13 september 2020, Kievietkerk
Protestantse Gemeente Wassenaar
Voorganger: Ds. Jilles de Klerk
Organist: Nico Visscher
Cantorij o.l.v. Nico Visscher

Voorbereid met leiding kinderwoorddiensten

Orgelspel
Welkom
Zingen (staande): lied 288

Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Met de kinderen: vergeven met de tafel van 7

Zingen: Het grote gebod

Uit de Bijbel: De royale koning en de man met schulden
(Matteüs 18: 21-35)
Lied: Kinderopwekking 159 (filmpje)
1. Als ik soms gepest wordt maar ik heb niks gedaan,
dan vind ik dat niet eerlijk, dan kan ik ze wel slaan.
Maar ik heb gelezen, ergens in Gods Woord:
‘kwaad met kwaad vergelden, is niet zoals het hoort’.

En er staat geschreven dat ik moet vergeven,
niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7!
Wat? 490 keer?
Nee veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer.
Refrein:

Altijd, altijd, overal en telkens weer.
Nee dat is niet simpel en daarom geeft de Heer,
Zijn Heilige Geest om in liefde te leven.
zoals Hij mij vergeeft,
moet ik een ander ook vergeven.

2. Het is best wel moeilijk, want iedereen die zegt:
‘Je moet gewoon terugslaan als iemand met je vecht.’
Maar als ik denk aan Jezus: Hij sloeg niet terug
toen Hij met een zweep werd geslagen op z’n rug.
En er staat geschreven dat ik moet vergeven,
niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7!
Wat? 490 keer?
Nee veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer.
Refrein (2x)
Korte overweging
Lied: Jezus schreef in het zand (Alles wordt nieuw III, 11)

2

Maar Jezus wees een andere weg:
Zondig niet meer, heeft hij gezegd!
Hij nam geen stenen in Zijn hand
maar knielde neer en schreef in ’t zand.

3

Bij Jezus is een nieuw begin!
Hij zet zich voor ons allen in.
Hij brengt het kwaad niet aan het licht,
maar Hij vergeeft wat achter ligt.

Gebeden
Slotlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar (Alles wordt nieuw III, 19)
(filmpje)

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: Als je geen liefde hebt voor elkaar ...
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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
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Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refein: Als je geen liefde hebt voor elkaar…

Zegen
Bij de uitgang is er de collectie voor de diaconie en voor de kerk.
Diaconaal doel Plaatselijk diaconaal werk.
De volgende Kidschurchdienst: is op zondag 18 oktober in de
Messiaskerk. Noteer 18 oktober vast in je agenda!

