Kerk-School-Gezinsdienst
op zondag 31 maart 2019
aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk

Thema: FEEST, welkom thuis!
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Jongere van de zondag:
Muzikale begeleiding:
m.m.v.:

Pastor Hessel Hansma
Hellen Woltmeijer
Iris de Roo
Combo Cantanova
kinderen CKC de Borgh

Verwelkoming en introductie:
Welkomstlied K.O.M. lied 17: Allen staand

Woorden aan het begin: Pastor Hessel Hansma
V:

Vrede voor iedereen hier gekomen:
Vrede voor iedereen die op weg is met vragen

A:
V:
A:
V:

Vrede voor iedereen die onderweg is met vertrouwen
Vrede voor iedereen die onderweg is met verdriet
Vrede voor iedereen die onderweg is met vreugde
Vrede voor iedereen die onderweg is met twijfel en afkeer

A:
V:
A:
V:

Vrede voor iedereen die onderweg is met wroeging en spijt
Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt op zijn weg
Vrede voor iedereen die God is tegengekomen onderweg
In uw naam zijn we hier allemaal samen, met al die kanten in onszelf,
God van de weg
God geef Licht en Leven, God van begin, einde en nieuwe begin.
Amen

A:

Zingen: Opwekking- lied 42 `k Stel mijn vertrouwen: 1 x Allen, 2 x
Canon

Gebed voor mensen in nood: kinderen CKC De Borgh
Bijbelkaars wordt aangestoken en de bijbel geopend: Iris de Roo
Wat zou het mooi zijn wanneer de verhalen
die wij vanmorgen lezen uit de bijbel,
zijn als het licht van deze kaars:
licht in het donker, vlam van de hoop,
vuur van de vrijheid, kleur van de dag,
lamp voor mijn voeten die schijnt op mijn weg.
Zingen: Welkom thuis door Marcel Zimmer - Allen
1.

Een vader had twee zonen en de jongste zei
ik wil graag mijn erfenis, geef maar vast aan mij
Hij trok met al zijn geld de wijde wereld in
want hij had het thuis niet meer naar z’n zin
Hij leefde erop los maar na verloop van tijd

had ‘ie al z’n geld verkwist en was ‘ie alles kwijt
Tot overmaat van ramp kwam er een hongersnood
en zo belandde hij uiteindelijk in de goot
Hij werd een varkenshoeder, het ergste dat bestond
stierf bijna van de honger, ’t was echt niet meer gezond
En toen dacht hij:
bij vader thuis is het leven goed
zelfs de knechten leven daar in grote overvloed
Refrein:
Ga naar huis, ga naar huis
Je vader wacht op jou
Daar zul je pas gelukkig zijn
kom op ga nu maar gauw
Ga naar huis, ga naar huis
en wacht nou niet te lang
of ga jij toch gewoon je eigen gang.
2. Ik zal hem zeggen:
Vader, ik meen het echt oprecht
ik ben niet waard uw zoon te zijn,
neem mij aan als knecht
Het spijt me wat ik God en u heb aangedaan
en zo is de jongen op weg naar huis gegaan
Zijn vader zag hem komen en had met hem te doen
hij vloog hem om de hals en gaf hem een dikke zoen
Refrein:
Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
We kunnen ons geluk niet op
’t is echt een ‘happy end’
Welkom thuis, welkom thuis
we vieren nu dit feest
Want jij bent terug van
weggeweest
2.

De oudste zoon werd kwaad en vroeg:
Hé, pa, wat is dit nou
ik werk al jarenlang voor u en help u altijd trouw
Ik was nooit ongehoorzaam
deed altijd wat u zei

maar u vierde nooit zo’n vrolijk feest voor mij
Zijn vader zei: Maar wij zijn altijd bij elkaar
van alles wat ik heb ben ook jij de eigenaar
Je broer is weer terug en het is toch logisch dat
het daarom feest is
want hij is weer op het rechte pad
Refrein:
Welkom thuis, welkom thuis
Wat fijn dat je er bent
Het is een feest voor iedereen
Dus maak het maar bekend
Welkom thuis, welkom thuis
Het is voor jou en mij
We nodigen je uit dus kom erbij
Welkom thuis, welkom thuis
Wat fijn dat je er bent
Het is een feest voor iedereen
Dus maak het maar bekend
Welkom thuis, welkom thuis
Het is voor jou en mij
We nodigen je uit dus kom erbij (3x)
Uitleg: Pastor Hessel Hansma
Gedicht met muzikale begeleiding: Nieuwe Liedboek 185,– kinderen CKC
de Borgh
1.

Een jongen met een grote mond,
die graag op eigen benen stond,
verliet het huis voor dag en dauw
op zoek naar wat hij hebben wou.
Zo raakte hij zijn hebben kwijt,
ja zelfs zijn grotemondigheid,
totdat hij als een vuilnishond het huis dat hij verliet weer vond.

Dag jongen met je grote mond,
hier staat je vader en hij stond
er gister al en ook daarvoor.
Waarom ging jij er toch vandoor,
terwijl je niets te zoeken had
dan het goedkope leven dat
zo duur betaald wordt,
ver van huis.
Hier is je vader: welkom thuis.
3. Dag jongen met je kleine hart,

2.

je vroeg je deel, je kreeg je part.
Nu krijg je meer dan je verdient.
En wie jou niet begroet als vriend
verdwijnt maar uit ons midden want
aan nukkers hebben wij het land,
een broertje dood.
We vieren feest: je bent terug van weg geweest.
Refrein:
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis:
bedek met fijn linnen de tafel in huis,
zet bloemetjes binnen, verwarm het fornuis.
Het feest kan beginnen, de zoon is weer thuis.
Filmpje: Moderne versie van de verloren zoon - kinderen CKC de Borgh
Zingen: Nieuwe Liedboek 552 Dit is een dag van zingen v 1,3 - Allen
1. Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord
3. Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed
Gebeden – Pastor Hessel Hansma, samen met kinderen van CKC de Borgh
Mededelingen en collecte
De opbrengst van de collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Voorkomen
van kinderarbeid op het platteland in India.
Zingen : Opwekking lied 108 - Kom op het feest
alle kinderen van CKC de Borgh komen op het podium
Refrein:
Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,

want God is zo goed
voor jou en voor mij.
1.Hij is al zoveel jaren
een trouwe hulp geweest.
Kom, laten wij Hem prijzen
en danken op dit feest.
Refrein:
Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.
2. Hij was al zoveel keren
een redder uit de nood.
We willen Hem vereren
en zingen: ‘U bent groot!'
Refrein:
Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.
3. Hij is al zolang bij ons,
Hij is het die ons ziet.
Hij zal steeds voor ons zorgen,
nee, Hij verlaat ons niet.
(Refrein)
Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.
Kinderen van CKC de Borgh blijven op het podium.
Uitzending en zegen – pastor Hessel Hansma

Zingen: we gaan zingend de kerk uit onder het zingen van ‘Viva la vita’

2. Viva la vita, chantez people, sing!
Tanssi macht fröhlich, alors let us swing!
Vamos naar buiten, allez wat plezant,
nu is het feest in het hele land!
Refrein

3.

Lamito prati dan snappie ut so,
fantastie gigago granties cadeau
Gloriesie flapstaart o prima, zo zo.
Festi verrasse mie wel so wie so!
Refrein

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk en in de hal en in ’t Anker
staan limonade, thee en koffie klaar !

