


Orde van de dienst 

voor de school-en-kerkdienst 

op

11 november 2018

In sporthal De Kamp



Thema:

“Mooi Gelukkig”



M.m. v.:

* Leerlingen en Leerkrachten van de 
Bovenbouw  Elzenhof

* De-Nu-Je-Onderweg-Band

* Voorganger: Ds. Wim van der Wel



Voor de dienst:

Muziek

Welkomstwoord



ONZE AANSTAANDE ACTIVITEITEN:

Naast de reeds gestarte activiteiten (zie website),

donderdag 29 november: Publieksdebat

Onderwerp: “Winkels open op zondag?!”

20.00 uur; o.l.v. ds. Van der Wel; 

in het LOC (Parkweg)  

Toegang gratis; koffie/thee: € 2,- per kop

Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.

http://www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in


Welkom



Aansteken  
Paaskaars

door Rewolt

Levi leest het gedicht 



Wij steken weer de 
Paaskaars aan.
We vieren dat Jezus 
is opgestaan.
Hij houdt van ons, 
van groot tot klein.
Wij vieren dat wij in 
zijn naam samen 
zijn.



We zingen lied 218    (staande) 

“Dank U voor deze nieuwe 
morgen ”













Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Heer God

A: Hij heeft ons allemaal gemaakt



Vg: Met veel liefde kijkt Hij naar ons

A: Hij geeft om ons allemaal evenveel

Vg: De Heer zij met jou, met u

A: De Heer zij ook met u



We gaan elkaar begroeten en gaan iets 
aardigs zeggen tegen de mensen die je 
begroet  (een compliment dus!)



We bekijken de collage over 

complimenten



Levi 
groep 4



Lois 
groep 4
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We zingen het 

“complimentenlied”
youtube







Rond de bijbel en het thema

Gebed



We zingen:
Opwekking 488

“Heer ik kom tot U”



Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde



Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw Geest, En de kracht van Uw 
liefde.



Heer kom dichter bij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde



Refrein:  2x

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw Geest, En de kracht van Uw 
liefde.



[eind 2x]

Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door Uw Geest, En de kracht van Uw 
liefde.



Kinderen spelen een spiegelverhaal



We zingen “je mag er zijn…..”  



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



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



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



Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind



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



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

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



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



We lezen uit de bijbel het 

verhaal van Gehazi: 



15Daarna ging Naäman terug naar 
de profeet Elisa, met al zijn dienaren. Hij zei 
tegen hem: ‘Nu weet ik zeker dat de God 
van Israël de enige God in de hele wereld 
is. Neem daarom alstublieft een geschenk 
van mij aan.’16Maar Elisa antwoordde: ‘Ik 
zal niets van u aannemen. Dat is zo zeker 
als de Heer leeft. En ik doe alleen wat hij 
tegen mij zegt.’ Naäman vroeg het hem nog 
eens, en nog eens. Maar Elisa bleef 
weigeren.



17Toen zei Naäman: ‘Ik zie dat u echt niets 
wilt hebben. Maar als u het goedvindt, wil 
ik graag wat aarde meenemen uit dit land, 
zo veel als twee ezels kunnen dragen. Op 
die aarde wil ik een altaar bouwen 
om offers te brengen aan de Heer. Ik zal 
nooit meer offeren aan andere goden.



18Ik hoop alleen dat de Heer mij één ding 
wil vergeven. Als mijn meester naar de 
tempel van zijn god Rimmon gaat om daar 
te bidden, dan leunt hij altijd op mijn arm. 
Ik moet dan samen met hem voor 
Rimmon knielen. Ik hoop dat de Heer mij 
dat zal vergeven.’
19-20Elisa antwoordde: ‘Maakt u zich 
daarover maar geen zorgen.’ Toen ging 
Naäman terug naar huis.



Meteen daarna kreeg Gechazi, de knecht 
van Elisa, een idee. Hij zei bij zichzelf: Mijn 
meester wilde niet één geschenk 
aannemen van die Naäman uit Aram. Zo 
zeker als de Heer leeft, ik ga hem achterna. 
Want ik wil zelf iets van hem hebben!
21Gechazi rende achter Naäman aan. Toen 
die hem aan zag komen, sprong hij van zijn 
wagen af en ging naar hem toe. Naäman
vroeg: ‘Is alles in orde?’22‘Jazeker,’ 
antwoordde Gechazi.



‘Maar mijn meester heeft een boodschap 
voor u. Er zijn twee jonge profeten bij hem 
gekomen uit het bergland van Efraïm. Wilt 
u misschien voor hen 30 kilo zilver en twee 
stel nieuwe kleren aan mij meegeven?’
23Naäman antwoordde: ‘U mag wel 60 kilo 
zilver meenemen!’ Hij wilde absoluut dat 
Gechazi dat zou aannemen, en liet twee 
zakken vullen. In allebei de zakken zat 30 
kilo zilver en een stel kleren. 



Hij stuurde twee knechten met Gechazi
mee om die zakken te dragen.
24Toen Gechazi en de twee knechten bij de 
stad aankwamen, nam Gechazi de zakken 
over. Hij stuurde de knechten terug naar 
Naäman, en bracht de zakken naar zijn 
eigen huis. 



25Daarna ging Gechazi weer naar zijn 
meester, de profeet Elisa. Die vroeg hem: 
‘Waar kom je vandaan, Gechazi?’ Gechazi
antwoordde: ‘Ik ben niet weg 
geweest.’ 26Toen zei Elisa: ‘Ik heb heus wel 
gezien dat er iemand van zijn wagen kwam 
en naar jou toe ging. Is dat jouw manier 
om geld en kleren te krijgen? En olijftuinen 
en wijngaarden, schapen, geiten en koeien, 
en slaven en slavinnen?



Elisa vertelt over

“Gelukkig mooi”

óf 

“Mooi gelukkig……”



Gelukkig mooi 
of

mooi gelukkig…..

Elisa vertelt



Mijn leermeester en zijn jas!

• Elia!

• Gelukkig mooi óf mooi gelukkig!



Gelukkig mooi!

• “Zie ik er wel goed uit, vinden ze me wel 
mooi?

• Er komt plagen van: ik ben lekker mooier dan 
jijhij, nanananana

• Kinderen voelen zich onzeker: ander is beter 
dan ik!

• Ik ben bang om fouten te maken, uitgelachen!



Achab en Izebel…..



Mooi gelukkig…..

• God houdt van je om wie je bent

• Wat kun jij goed rekenen, kun je me helpen?

• Heb mooie kleren aan, maar het gaat er niet 
om

• Fouten maken mag! God houdt van je en leer 
ervan!



Elia en Elisa!

• Elisa “God is redding” 

• Van “gelukkig mooi” naar “mooi gelukkig”



Iets moois!

• Naäman



Iets verdrietigs….

• Gehazi

• Je kunt kiezen……



We zingen: 

We hebben allemaal wat….. 



We hebben allemaal wat 
we zijn allemaal raar

En toch zijn we broertjes en zusjes
We hebben allemaal wat 

we zijn allemaal raar
En toch houden we van elkaar



Kijk dat is Wim
Die is niet zo slim

Die weet niet dat twee en twee vier is
En daar is Tom
Ook al zo dom

Die denkt dat Amerika hier is



Kijk daar is Jack
Die stottert zo gek

Als-ie met ons wil p-praten
En daar is Leen

Die trekt met z'n been
Die loopt overal in de gaten



We hebben allemaal wat 
we zijn allemaal raar

En toch zijn we broertjes en zusjes
We hebben allemaal wat 

we zijn allemaal raar
En toch houden we van elkaar



Kijk daar is Aad
Die spuugt als-ie praat

Zodat je haast helemaal nat wordt
Dat is nog niks   Vergeleken bij Trix

Die rijdt door een plas zonder spatbord
Daar heb je Pien    Altijd zo kien

De tong uit haar mond als ze rekent
En daar is Marij

Die zegt steeds goodbye
Ze weet niet eens wat het betekent



We hebben allemaal wat 
we zijn allemaal raar

En toch zijn we broertjes en zusjes
We hebben allemaal wat 

we zijn allemaal raar
En toch houden we van elkaar



Kijk dat is Pim
Die mag niet op gym

Omdat het niet goed voor z'n hart is
En daar is Margot       Die doet altijd zo

Ze lijkt op de apies uit Artis
Daar heb je Wil       Die is toch zo stil

Z'n pa en z'n ma zijn gescheiden
En daar is Teus      Verband op z'n neus

Hij wou van de trapleuning glijden



We hebben allemaal wat 
we zijn allemaal raar

En toch zijn we broertjes en zusjes
We hebben allemaal wat 

we zijn allemaal raar
En toch houden we van elkaar



We naderen het einde van de dienst……

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader   (1006)



















1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoud

Band speelt:  van  A - Z



Slotzang: (staande)

Lied 423

“Nu wij uiteen gaan”









3 x Amen



“Een goed gesprek…”

Onder het genot van een kop 

koffie, thee of limonade!

Iedereen 

een goede zondag 

gewenst!
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