Groepsdruk, vrijheid en geloof
Jongeren-event op de Boerderij
7 juli 2019
Welkom
Keuze uit drie (vier) workshops
1. Zingen met Charlotte en Ellen: ‘vrij zijn’ van Borsato
en ‘Heer, ik kom tot U’
2. Met Peter en Jilles kijken bij de koeien. Bestudeer
kuddegedrag en vrijheid.
3. Met Pieter een test uitvoeren: jouw kracht tegenover
de kracht van een groep
Als je niet-jeugd bent dan ga je naar de ouderennevendienst
onder leiding van Harriët
Max 20 minuten
Vieren in een kring voor het koetshuis
- We steken een kaars aan, want Jezus zei “Ik ben het
licht van de wereld”
- Johannes 8 lezen vanwege ‘Groepsdruk, vrijheid en
geloof’
- ‘Vrij zijn’ van Borsato
- Gesprek over Johannes 8
- ‘Heer, ik kom tot U’
- Bidden met stenen
- Staan en zegen
Ongeveer 15 à 20 minuten
Samen eten
Je wordt ingedeeld op de hamburger of het buffet.
Zo kort of lang als je maar wilt
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Johannes 8
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De volgende ochtend vroeg ging Jezus weer naar de
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Jezus ging
zitten, en gaf uitleg over God. 3Toen brachten de
wetsleraren en de farizeeën een vrouw bij Jezus. Ze had
met een andere man geslapen, en dat was ontdekt. De
wetsleraren en de farizeeën zetten de vrouw in het
midden neer. 4Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze
vrouw heeft met een andere man geslapen, en dat is
ontdekt. 5Volgens de wet van Mozes moet zo’n vrouw
gedood worden. Wat is uw oordeel?’
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De wetsleraren en de farizeeën hoopten dat Jezus
iets strafbaars zou zeggen. Want dan konden ze hem
aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef
met zijn vinger in het zand.
7
De wetsleraren en de farizeeën bleven hun vraag
herhalen. Toen keek Jezus op en zei: ‘Wie van jullie
heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste
een steen naar de vrouw gooien.’ 8Daarna boog Jezus
zich opnieuw voorover en schreef weer met zijn vinger in
het zand.
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Toen liepen de mensen één voor één weg, de
leiders van het volk het eerst. Jezus bleef alleen achter
met de vrouw die bij hem gebracht was. 10Hij kwam
overeind en zei tegen haar: ‘Waar is iedereen gebleven?
Heeft niemand je veroordeeld?’ 11De vrouw zei: ‘Nee,
Heer, niemand.’ Toen zei Jezus: ‘Ik veroordeel je ook
niet. Ga naar huis, en doe vanaf nu geen verkeerde
dingen meer.’
Vrij zijn
Haar zijdezachte haren,
vallen wild langs haar
gezicht. Amper achttien
jaar, maar zoveel ouder

in dit licht.
Iedereen danst om haar
heen, maar niemand
komt dichtbij.
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Misschien een uur,
misschien een nacht,
maar altijd blijft ze vrij.

Ze lacht de wereld uit,
en danst haar twijfels
weg.
Verliefd kijkt ze je aan,
Maar als je meer wilt zal
ze gaan.

Totdat de ochtend
haar weer nieuwe
kansen brengt.
zal ze naast je staan...
Maar komt de morgen,
zal ze gaan.

Vrij zijn,
Ze wil alleen maar vrij
zijn.
Vrij zijn,
Liefde komt ooit.
Ze wil nu alleen maar,
Vrij zijn.
Onbezorgd en vrij zijn,
Liefde, liefde komt ooit.

Vrij zijn,
Ze wil alleen maar vrij
zijn.
Vrij zijn,
Liefde komt ooit.
Ze wil nu alleen maar,
Vrij zijn.
Onbezorgd en vrij zijn,
Liefde, liefde komt ooit...
Als ze niet meer vrij wil
zijn.

En ze danst en ze lacht,
en ze gaat je te lijf.
Voor een uur,
voor een nacht,
maar denk niet dat ze
blijft.

Soms is ze bang en
eenzaam, en verlangt ze
terug naar toen.
Geborgenheid en
warmte,
en een vaderlijke zoen.
Maar ze wil het leven
proeven,
zonder regels of gezag.
Juist al die dingen doen,
die bijna niemand
anders mag

Vrij zijn,
Ze wil alleen maar vrij
zijn.
Vrij zijn,
Liefde komt ooit.
Ze wil nu alleen maar,
Vrij zijn.
Onbezorgd en vrij zijn.
Liefde, liefde komt ooit.
Ze wil nu alleen maar vrij
zijn.
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Heer, ik kom tot U

4

5

Zegen van St. Patrick
1. De Heer zij voor je
om je de juiste weg te wijzen.
2. De Heer zij naast je
om je in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en
rechts.
3. De Heer zij achter je
om je te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
4. De Heer zij onder je
om je op te vangen als je dreigt te vallen
5. De Heer zij in je
om je te troosten als je verdrietig bent.
6. De Heer zij om je heen
om je te verdedigen als mensen over je heen
vallen.
7. De Heer zij boven je
om je te zegenen.
8. Moge God zich over je ontfermen.
nu en altijd.
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