KidsChurch Zondag 13 oktober 2019
Protestantse Gemeente Wassenaar
in de Kievietkerk

Wat voor vriend(in) ben jij?

David en Jonathan laten het zien
Voorbereiding: kinderdienstleiding van alle drie de kerken
Uitvoering: kinderen en gezinnen van alle drie de kerken
Voorganger: Pieter van Winden
Organist: Anneke Jansen
Gitaar: Ellen Capel
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Orgelspel
Welkom
We zingen Lied 288, Goedemorgen, welkom allemaal
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
v. Genade en vrede is er voor jullie allemaal, door God, de
Levende: Vader, Zoon en Heilige Geest, AMEN.
Gebed om ontferming
Glorialied Lied 195, Ere zij de Vader en de Zoon
Gebed voor de opening van de Bijbel
We zingen “Is je deur nog op slot”
Ellen Capel begeleidt op gitaar
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Kinderen komen naar voren
Ik vertel je het mooiste verhaal dat ik ken over
“Vriendschap”.
We zingen “Je mag er zijn” Begeleiding, Ellen Capel
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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

Refr.
Je mag er zijn….

1.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

4.Ook al heb je slechte
ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil

3.Ook al kan je niks
onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden
scheef

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

Refr.
Je mag er zijn….
2.Ook al flap je met je oren
of ben je enig kind
of in een kippenhok
geboren
of heb je altijd tegenwind

Bijbellezing onder harpspel - “David” zingt in psalm 25:
14De HEER is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
De kinderen gaan naar de koffieruimte
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Overdenking
We zingen Psalm 25:1,2,7
De kinderen komen weer naar voren in de kerk
We zingen “Kijk eens om je heen”

Het verhaal van David en Jonathan gaat door
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Kinderen laten de geheime tekens zien
Gemeenteleden worden gevraagd om daaraan mee te doen
en de geheime tekens ook uit te beelden
We zingen “Liefde is blij zijn”

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand,
liefde is hopen, is gaan langs het strand,
liefde is amen, is wolken, is wind,
liefde is samen, is spelen als kind.
Liefde is zingen en is wit en is groen,
liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen,
liefde is leven, je ademt weer op,
liefde is geven, is leven met God.
Voorbeden - Stil gebed – gesproken “Onze Vader”
Inzameling van de gaven met kinderen die collecteren
1 Gehandicapten(rij)dienst, Leiderdorp; 2 Kerk ; 3 Pastoraat
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Zingen (staande) lied 423 Voor wij uiteen gaan
Zegen

Mededelingen
Maandag 14 oktober - Soul Gym, 19.30 in de Dorpskerk
Woensdag 16 oktober - gemeentevergadering over het
beroepen van de nieuwe predikant. 20u in de Messiaskerk
Donderdag 17 oktober - kring Sofie, 10.30 Van Ommerenpark
Zondag 20 oktober
- Kievietkerk, ds. S.M.A. Wevers-van der Feltz
- Dorpskerk, ds. Pieter van Winden
- Messiaskerk, ds. R. Visser
Volgende Kids Church is op 10 november, in de Dorpskerk. De
voorbereiding van deze dienst begint op 17 oktober, om 20
uur in de Dorpskerk.
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