Startzondag 20 september 2020 “Het goede leven”
10:30 Startdienst vanuit de Dorpskerk
11:30 Start verwerking/ verdieping in groepjes
12:30 Picknick
Iedereen brengt iets te eten mee voor zichzelf/eigen
gezin / gezelschap (zo blijft het coronaproof).
13:30 Einde

Startdienst 20 september 2020 om 10:30 uur in de Dorpskerk (online te volgen)
Voorgangers: Jan-Peter Molenaar
Evert Westrik
Thema: Het goede leven
Welkom
Stilte
Votum en groet
Aanvangslied Opwekking 733 10.000 redenen
Leefregels:
Leefregels in kindertaal:
De Here Jezus heeft jou gered,
luister daarom naar Gods wet
dit is gebod nummer één:
vereer de Here alleen
daarna komt het tweede gebod:
maak geen beeld van God
over hem moet je ook eerbiedig praten
en op de rustdag moet je het werk proberen los te laten
je ouders moet je gehoorzamen, allebei
pleeg geen moord, begin geen scheldpartij
getrouwde mensen: heb elkaar lief
neem niet wat van een ander is,
wees geen dief
spreek de waarheid, roddel niet
en bedenk dat God ook je gedachten ziet
uiteindelijk komt het hierop neer
kies voor de liefde, keer op keer
Amen
Gebed om vergeving
Lied 885(NLB): Groot is Uw trouw o Heer
Gebed voor de opening van het Woord
Bijbellezing: Psalm 1 (HSV)
Opwekking 807 - God van licht
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Overdenking “Het goede leven”
Opwekking 801 – Het leven in mij
Lied 653: U kennen, uit en tot U leven (NLB, alle verzen)
Dankgebed en voorbede
Opwekking 764 – Zegekroon
Collecte: bij verlaten van terrein (schalen)
Uitleg van het programma na de dienst
Hemelhoog 473 – Gebed om zegen (opw 710)
Zegen
Lied 416 (NLB): Ga met God en Hij zal met je zijn
Lied: Ik wens jou – Trinity

Psalm 1 (HSV)
Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.
Maar zo zijn de goddelozen niet:
die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Verwerking/ verdieping in groepjes van circa 4-6 personen (60 minuten). Verspreid je buiten /
binnen, maar houd voldoende afstand.
Verschillende opties (iedereen die mee wil doen kiest één van deze opties).
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Optie 1: Jouw levensboom
Met meerdere generaties samen in gesprek over het goede leven.
4-6 deelnemers per groepje – duur: 60 minuten

Introductie (20 minuten)
Nodig: Groot vel papier (bijv. rol behang) of twee A3 vellen aan elkaar gepakt
Stiften / pennen
Post-its (liefst groen) of uitgeknipte blaadjes.
Teken met stift een grote stam op een groot vel papier. Hang het vel op of leg het neer. Iedereen
krijgt post-its of uitgeknipte blaadjes. Dit zijn de blaadjes van de boom.
Wat is een goed leven? Praat hier kort met elkaar over.
Bedenk woorden die horen bij ‘goed leven’. Schrijf de woorden op de blaadjes. Plak de blaadjes op
de boom.
Als je klaar bent, maak dan een foto van jullie boom en stuur deze via whatsapp naar 06-47018526
(Jan-Peter Molenaar). De foto’s worden verzameld en kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld
Bijeen.
Verdieping (20 minuten)
Nodig: Bijbel
Deze opdracht doen jullie buiten. Lees Psalm 1 hardop voor. Zoek met elkaar een boom die voor
jullie past bij Psalm 1. Als je geen boom kunt vinden, bedenk dan hoe jullie boom eruit ziet en teken
deze op een stuk papier.
Waarom past deze boom bij Psalm 1? Maak een foto of een tekening van de boom. Hoe kun je zelf
op een boom lijken volgens Psalm 1?
Volgens vers 1 gaat het erom dat we niet ‘meedoen met het kwaad’. Welk kwaad kom jij wel eens
tegen? Hoe kun je zorgen dat je daar niet aan ‘meewerkt’?
Als je klaar bent, maak dan een foto van jullie boom en stuur deze via whatsapp naar 06-47018526
(Jan-Peter Molenaar). De foto’s worden verzameld en kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld
Bijeen.
Afsluiting (10 minuten)
Dank met elkaar en bid voor elkaar. Dat kan in een kringgebed.
Praktisch: spreek af wie er begint en wie er eindigt. Om beurten bid je en sluit af met ‘amen’, dan
weet de volgende dat hij/zij aan de beurt is. Wil je liever niets zeggen of is wat je wilde zeggen al
geweest, zeg dan ‘amen’, daarmee beaam je wat daarvoor gezegd is en de volgende weet dat hij/zijn
aan de beurt is.
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Optie 2: Collage “een goed leven”
Voor kinderen: een collage maken over “Een goed leven.”
4-6 deelnemers per groepje – duur: 60 minuten

Nodig: oude tijdschriften, lijm, groot papier, potloden, stiften enz.
Collage maken (30 minuten):
Verdeel de groep in twee- of drietallen. Geef elk groepje een groot vel papier en knutselspullen. Hoe
ziet een goed leven er volgens jou uit? En hoe zou je willen dat jouw leven eruitziet? Maak in de
groepjes een collage om dit uit te beelden. Je kunt er eventueel ook iets bij schrijven of zelf een
tekening maken.
Laten zien wat je gemaakt hebt (20 minuten):
Na afloop laat elk groepje aan de andere groepjes zien wat zij gemaakt hebben en waarom ze voor
deze afbeeldingen hebben gekozen.
Afsluiting (10 minuten):
Dank met elkaar en bid voor elkaar. Dat kan in een kringgebed.
Praktisch: spreek af wie er begint en wie er eindigt. Om beurten bid je en sluit af met ‘amen’, dan
weet de volgende dat hij/zij aan de beurt is. Wil je liever niets zeggen of is wat je wilde zeggen al
geweest, zeg dan ‘amen’, daarmee beaam je wat daarvoor gezegd is en de volgende weet dat hij/zijn
aan de beurt is.
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Optie 3: Kies voor het goede leven
Voor jongeren “Kies voor het goede leven”.
4-6 deelnemers per groepje – duur: 60 minuten

Intro (20 minuten)
Nodig: Bijbel
Lees met elkaar Deuteronomium 30: 19-20.
Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:
God geeft het volk Israël een keuze. Wat is die keuze? (Lees evt. een paar verzen terug).
Welke opdracht geeft God in vers 19? Op welke manier kan het volk hiervoor kiezen?
Stel dat God nu tegen jou zegt: kies voor het leven. Hoe zou je dat in je eigen leven kunnen laten
zien?
Wat betekent ‘God liefhebben’ volgens jou? En hoe kun je dat uitdragen?
Soms is het leven helemaal niet zo leuk. Toch hoor je wel eens van mensen die te maken krijgen met
bijvoorbeeld ziekte dat ze steun ervaren aan hun geloof in God. Denk ook aan de coronaperiode. Op
een bepaalde manier helpt God deze mensen om door een moeilijke periode heen te komen.
Sommige mensen kunnen dan zelfs, ook al maken ze veel nare dingen mee, zeggen: het leven is
goed.
Ken jij iemand (of misschien jij zelf wel) die steun ervaart door het geloof in God? Hoe werkt dat? Als
je het niet ervaart, wat zou de meerwaarde zijn en hoe kunnen anderen je helpen dat je het wel
ervaart?
Wat doet het met je als je zo’n ervaringsverhaal hoort?

Verwerking: Influencers (20 minuten)
De meeste jongeren zitten veel en vaak op sociale media. Soms vergelijken ze zichzelf met anderen
op Instagram of snapchat of volgen ze bekende influencers. Het lijkt alsof mensen op Instagram altijd
gelukkig zijn, een perfect uiterlijk en een geweldig leven hebben.
Ga met elkaar in gesprek.
Welke influencers kennen jullie? Waarom vergelijken we onszelf met anderen, op sociale media en in
het echt? Wat doet het met je zelfbeeld al je jezelf vergelijkt? Wat vind je ervan dat mensen op
sociale media (bijna) altijd een positief beeld laten zien? Zou dat volgens jou anders moeten?
Laten jullie zelf alle kanten van je leven zien op sociale media (dus positief en negatief)? Zo ja:
waarom?
Met wie kun je alles in je leven delen? Welke rol speelt je geloof daarin? Welke rol speelt God (drieeenheid) daarin?
Afsluiting (10 minuten)
Dank met elkaar en bid voor elkaar. Dat kan in een kringgebed.
Praktisch: spreek af wie er begint en wie er eindigt. Om beurten bid je en sluit af met ‘amen’, dan
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weet de volgende dat hij/zij aan de beurt is. Wil je liever niets zeggen of is wat je wilde zeggen al
geweest, zeg dan ‘amen’, daarmee beaam je wat daarvoor gezegd is en de volgende weet dat hij/zijn
aan de beurt is.
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