
                                                                            

Oosterkerk Zwolle   Protestantse Gemeente 

             Zondag 12 november 2017 

 

Kerk-School-Gezinsdienst 
                   

 

 
 

Thema: “Da’s niet eerlijk” 

   

 

 

Voorganger:    Dirk Jan Steenbergen 

   
Pianist:     Geeske Koopman 

 

Gitaar:    Martijn, Hans en Koen 

     

Saxofoon:      Joanan Bijzet 

 

Samen met:    Basisschool ‘De Aquarel’ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib1qzhlbHXAhWJKlAKHQl7Ax4QjRwIBw&url=https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/kleurplaten-oude-testament/272-jozef-krijgt-zijn-mantel&psig=AOvVaw26Na1tzFUpYCv3NY7RFKoA&ust=1510305811202500


2 
 

      

VOORBEREIDING 

 

Inleidende woorden 

 

Welkom in het weeshuis 

 

De kaarsen worden aangestoken  

 
Intochtslied: Lied 601: 1, 2 en 3  

“Licht dat ons aanstoot” 

 

 

Gebed 

 

DE BIJBEL GAAT OPEN 

 

Korte inleiding  

 

Zingen: “U gaf ons de verhalen”   

 
De mantel van Jozef  

 

Gedicht deel 1 

 

De kinderen van de jongste groepen maken 

de mantel weer 

 

Zingen: ”Jozef had een jas”  (met echo !!) 

 

Gedicht deel 2 

 

Op de slavenmarkt, uitgespeeld 
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Zingen : Ik eet,  lied van Potifar 

 

Overdenking/verhaal ; da’s niet eerlijk 

 

Zingen:  “kom allemaal samen” (licht) 

 (melodie: “komt allen tezamen”) 

 
Kom allemaal samen 

Eén in wat wij denken 

Eén in de wens om eind’lijk op te staan 

Open je hart, je ziel, je mond je ogen 
 

Wij kunnen met z’n allen 

Wij kunnen met z’n allen 

Wij kunnen met z’n allen  het leven aan 

 
En weet dat wij samen 

Bergen gaan verzetten 

Bergen die eeuwig leken vast te staan 

Zoek zachte krachten om het te bereiken 
Wij…. 

 

Want allemaal samen’ 

Kunnen wij het klaren 
Sterk voor de eigen overtuiging staan 

Wees maar niet bang want wij staan naast elkander 

Wij… 

 

BIDDEN EN GEVEN 

 

Aandachtsboek 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
Gezongen ‘Onze Vader’ :  lied 1006 

 

 

Inzameling der gaven  
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Slotwoorden 

 

Slotlied: “iedereen is anders”    (staand) 

 
Refr.  

Iedereen is anders, niemand is als jij 

iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 

iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 

iedereen is anders, okido! (2x) 
 

Je bent misschien wat eigenzinnig 

alleen jouw manier is goed 

maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 

 

want, ...(refr.) 

 
God heeft ieder mens geschapen 

bijzonder en heel speciaal 

met een uniek karakter 

en zo verschillen we allemaal! 
 

Refr. Iedereen…..    

 

 

Zegen  v:………. 

           A: AMEN 

 

 

 
Uitleidende muziek      


