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thema: Het stokje doorgeven

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Goedemorgen, welkom allemaal

NL 288

* Zingen

Een zaaier ging uit om te zaaien

NL 764: 1, 2, 6

* Bijbellezing

David en Goliath

uit: Het hoogste woord

* Zingen

Goedheid is sterker dan slechtheid (2x)

Ionabundel 17

* Bijbellezing

Een zaaier ging uit om te zaaien

uit: Koning op een ezel

* Zingen

Wil je wel geloven dat het groeien gaat

NL 923

* Gebed

* Groeien, geloven, getuigen en het stokje doorgeven
Groeien, geloven, getuigen en het stokje doorgeven … zo heb ik mijn verhaal genoemd …
Het stokje doorgeven doe je bij estafettes …
Je loopt al even in en als de loper naast je komt met dezelfde snelheid, geeft deze het stokje aan je
door en pas als jij als ontvanger het stokje stevig vasthebt, laat de eerste los. Zo geven je ouders al
lopend, of al wonend met jullie in hetzelfde huis heel veel door dat jullie overnemen …
Toen ik 12 jaar was, was ik me nog niet zo bewust van wat mijn ouders me allemaal doorgaven, pas
veel later, toen ik al werkte in gemeenten, besefte ik hoeveel ik van hen geleerd heb. Nadat mijn
moeder overleed op mijn 50e, werd ik me helemaal bewust wat een getuigende vrouw zij was.
Het Franse woord voor estafette stokje is témoin, wat ook getuige bij de rechtbank of een huwelijk
betekent. Zoals je bij een bruiloft getuige bent van de liefde tussen twee mensen, was ik getuige van
het geloof van mijn ouders, hun liefde voor elkaar, voor God en ons, voor Gods wereld en al die
Bijbelse verhalen. Zo leren jullie van je ouders ook heel veel als ooggetuigen van hun liefde, hun doen
en laten en hun geloof. Ze leerden je lopen, praten, fietsen, koken, je eigenheid ontdekken en tegen
jezelf durven zeggen: “Dit ben ik, ik hoef niet op die ander te lijken”.
Groeien is ook versteld staan over jezelf: Hé dat is gelukt, nooit geweten dat ik dat kon!
Daarbij moet ik denken aan het moedige verhaal dat Simon koos over David …
40 dagen lang kwam reus Goliat het leger van Saul uitschelden, maar Saul en zijn mannen durfden
niets te doen, ze voelden zich steeds kleiner worden van schaamte … Koning Saul geloofde eigenlijk
nergens meer in, hij gaf als koning enkel nog een stokje met ongeloof door.
Als David op de legerplaats komt en die grote Goliath hoort schelden en kwetsen, dan heeft hij een
stokje van moed en geloof in handen: zijn ervaring als herder.
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Hij had vaak overwonnen van leeuwen en beren, die zijn schapen wilden pakken. Hij wist dat hij met
zijn slinger met steentjes in één keer raak moest schieten, want een tweede kans zou hij niet krijgen.
Was deze logge reus zoveel erger dan een snelle leeuw of beer? Davids zelfvertrouwen en zijn
vertrouwen op God was enorm gegroeid bij de schapen en hij durft het duel aan … Meteen zoekt hij
kleine stenen. Hij treft het onbedekte voorhoofd van de reus die dan wankelt en neervalt. Simon, dit
is een verhaal van durf en vertrouwen om mee te nemen je leven in!
En ik denk aan het lied wat Leah koos van de zaaier en het verhaal daarbij over zaad zaaien.
Zo zaaien jullie ouders, meesters en juffen, leiding van de Westhill allemaal verhalen in jullie grond,
die jullie je later herinneren en meenemen het leven in. Dan zeg je, die Tori, Bauke Tjeerd en Karin,
die hebben zulke mooie verhalen verteld … die ben ik nooit vergeten, of ik heb toen die rol gespeeld
en dat vergeet ik nooit meer. Maar soms staat je hoofd niet naar goede woorden, naar liefde en
vertrouwen, naar geloof in Gods Koninkrijk en dan ineens is het er wel weer. We leven hier niet voor
niets!
Simon, jij bent een leiderstype die met veel energie kan doorzetten en wil winnen … Blijf in je leven
denken aan die herder en latere koning David, die met moed, durf, slimheid en Godsvertrouwen
ineens weer toekomst brengt voor het volk …
En Leah, jij bent meer een sfeertype met optimisme; met jouw enthousiasme, eerlijkheid en sociale
inzet kun jij veel goede dingen zaaien in deze wereld.
Groeien is je vleugels willen uitslaan om beetje bij beetje je eigen weg te gaan.
Groeien is soms even stil staan en geduld oefenen en je eigen tempo kiezen.
Groeien is geloven en vertrouwen dat jij Gods wereld mooier kleurt, zoals die prachtige bellen, die
jullie hebben geblazen, … na afloop kunnen jullie op het plein verder blazen …
In heb voor jullie allebei de jongerenbijbel Het Hoogste Woord om thuis verder in te lezen, met een
kaart, waarop ik het gedicht schreef en iets over deze dienst
En een schrift met een potlood (van de vogelbescherming). Dat potlood zegt: je mag fouten maken,
want die kun je uitgummen en dan weer opnieuw beginnen. Met de kracht van woorden, die je zegt
en schrijft, kun je de wereld veranderen en iets mooier maken!
En ook een geodriehoek – Dit is hét attribuut voor de middelbare school. Je raakt ze kwijt, ze breken
doormidden, maar je hebt ze steeds weer nodig. Een driehoek is een leuke vorm: het verbindt drie
punten met elkaar. De ene punt ben jij, de tweede punt zijn de mensen om je heen en de derde punt,
dat is wat we ‘God’ noemen. Ze horen bij elkaar en hebben elkaar nodig.
Tot slot nog een heerlijk ruikend lichtje. Tijdens de diensten brandt altijd een kaars, symbool van het
licht en de liefde van God … We wensen jullie licht op het pad naar de toekomst; liefde en vrede.
Bewaar je stokje en getuig op je eigen tijd van alle zaad wat in jou is opgekomen en gegroeid.
Bij dat groeien in geloof helpen we je als gemeente.
Op deze plek blijf je altijd welkom en kun je vanaf je 18e belangstellende, vriend of lid worden …
Mag God jullie zegenen!
Amen
* Lied

Je bent goed zoals je bent …
Van Kinderen voor kinderen met Bert Kamman op de vleugel

* Open ruimte, waarin de Westhill / de Keien afscheid nemen van Leah Andringa en Simon Plaizier
* Lied gemaakt door Margreet Spoelstra op melodie van NL 801
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In een land van speelgoedbeesten
was je klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten
meester, juf en klasgenoot.

In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken,
en een ander schoolgebouw.

In het land van nu en later
doen wij nu een stapje terug.
Maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in je rug.

In een land van zon en regen
op je eigen benen staan.
Eigen keuzes, eigen wegen,
en wij zullen met je gaan.

Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker
draagt Gods zegen jou en mij.

* Voorbeden – stil gebed – gezongen Us Heit

Tuskentiden 229

* Collecte voor Stichting Faridpur en eigen gemeente (rozet)
Op initiatief van plastisch chirurg C. Spronk is Faridpur in Bangladesh en in Noord-Nigeria een project
gestart om lichamelijk gehandicapten door chirurgische ingrepen weer een menswaardig bestaan te
bieden.
* Slotlied

Geef vrede door

NL 1014: 1-4

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen


Mededelingen
Aanstaande zondag 3 juni om 19.30 uur kun je in onze vermaning even bijkomen van de
hitte bij het Taizégebed. Een moment van stilte, meditatie, gebed en muziek, weg van de
drukte van stad, studie en stress. Voor mensen van diverse pluimage, van binnen en van
buiten de kerk.
Voor de echte briefschrijvers voor Amnesty nog 'n laatste kans voor de zomer om te schrijven:
voor een vreedzame protestant, gevangen in Rusland, voor een onpartijdig onderzoek naar
moord op gemeenteraadslid en mensenrechtenverdedigster en haar chauffeur in Brazilië en
voor een gewetensgevangene in Indonesië.
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
Liederen overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.
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