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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…..!

Met medewerking van: leerkrachten, kinderen, gemeenteleden en
predikant van de Johanneskerk
Muzikale begeleiding: Wilma Wanner, piano

Woord van welkom
2

Gebed
Zingen: lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal

!

Inleiding: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet….!
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Zingen:

Horen en zien

!

Bijbelverhaal over Bartimeüs: Marcus 10: 46 - 52

Zingen:

Kleuren in de kerk
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Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is….
Rood van vlammetjes, rood van rozen,
Rood van Pinksteren, rood van blozen,
Rood als vuur, rood als bloed,
Rood als de bloemen in het perk:
Eén van de kleuren in de kerk.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en soms is het….
Groen van bladeren, groen van bloeien,
Groen van hoop en groen van groeien,
Groen als graan, groen als gras,
Groen als de bloemen in het perk:
Eén van de kleuren in de kerk.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is….
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Paars van pareltjes, paars van wachten,
Paars van geduld en van gedachten.
Paars als pruimen, pimpelpaars,
Paars als de bloemen in het perk,
Eén van de kleuren in de kerk.
‘Heilige chaos’: we vertrekken naar de ruimte waar ons programma
verder gaat.
GROEP 1

foto’s maken
JIJ ZIET WAT NIEMAND ANDERS ZIET
naar buiten

GROEP 2

dans over Bartimeus

naar buiten

GROEP 3

bibliodrama/toneel

naar de kelder

GROEP 4

knutselen

naar de achterzaal,
links om de hoek

GROEP 5

supertekening

bij de kapstok, rechts

GROEP 6

gedicht/verhaal schrijven in de kerk,
vooraan/bij podium

GROEP 7

zingen

in de kerk,
rondom de piano

Terug in de kerk
Lezen: één van de gemaakte gedichten
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Zingen: het lied van Bartimeus

Het lied van Bartimeüs
Ik zing een lied,
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omdat ik weer kan zien:
een lachend kind,
de gouden zon;
maar het begon
zo anders in mijn leven,
want ik was blind.
In het begin zag ik niets,
het was zwart.
In het begin was ik niets,
dat was hard.
Ik bedelde om geld,
bij de stad.
En soms kreeg ik een munt;
geluk gehad.
Bedelaar zijn, elke dag
in de poort.
Elke dag weer werd ik daar
niet gehoord.
Ik was geen stuiver waard,
in ’t begin.
Ik werd daar doodverklaard.
Wat was de zin?
Toen op een dag, wat een dag,
ik kreeg moed.
Toen op een dag, dat ik zag:
dit komt goed!
Ik zag: die Jezus is
zoon van God.
Ik riep: laat mij weer zien,
keer nu mijn lot!
Ik zing een lied,
omdat ik weer kan zien:
een bloem, een knop,
de gouden zon.
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Hoe het begon?
Voorbij! Ik kan weer leven.
Dus sta ik op!
Uitleg collecte
Gebed
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Zingen: lied 415: 1, 2
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Zegen ons algoede

2

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Zegen
Zingen: lied 415:3
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Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Na afloop wordt er gecollecteerd voor kinderhospice De Glind.
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Iedereen is uitgenodigd om limonade, thee of koffie te drinken.
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