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Welkom en begroeting, Dag allemaal, wat leuk dat je meedoet
met de eerste meespeelviering in 2021. Wat heerlijk dat we elkaar
vorig jaar weer konden zien. Nu missen we jullie wel hoor. Jullie
zijn natuurlijk allemaal weer groter en ouder geworden, Pepijn is
gedoopt, Justus werd 10 jaar! Dan kun je natuurlijk geen koning zijn.
Alhoewel, wij leerden Joas van Juda kennen, die was 7 en werd
koning! We wensen jullie veel plezier met dit verhaal.
Lees eerst maar de bemoediging.

Bemoediging: Psalm 72 : 6 en 7 uit Bijbel in gewone taal
Zegen
Zingen in de kring:
God in ons midden, trek met ons mee
En zegen elk mensenkind dat u verwacht, Amen

Zorg dat de koning goed is voor mensen, zoals regen goed is voor droog land.
Laat het goed gaan met eerlijke mensen, zolang als de koning regeert.
Laat er overal vrede zijn, zolang de maan bestaat.

Zingen LB psalm 72

Tijd om feest te vieren!

Wat zou jij doen als je koning was?
Joas is 7 jaar als hij koning wordt.
Pak of maak een kroon.
Zet die om beurten op en trek een mooie
cape aan.
Hoe voelt het om koning te zijn?
Hoe oud ben jij?
Stel je voor dat je koning werd, wat zou je
dan allemaal doen?
Eerst feestvieren natuurlijk.
En daarna?
Wat zou je willen veranderen of regelen?
Geef maar eens wat opdrachten
aan je onderdanen en kijk hoe ze daar op
reageren.
Als je er genoeg van hebt kun je aan een
ander vragen eens even koning te zijn.

Zingen uit: Bijbelliederen voor jonge kinderen
Joas, de kleine koning

Als je koning bent geworden wil je vast trakteren op allerlei lekkers.
Als je zin hebt zing je het koning Joas liedje nog een keer en maak je er een
dansje bij. Misschien vragen ze wel aan je hoe het toch kan dat jij koning werd en
hoe lang je dat gaat zijn. Lees maar in Kronieken en Koningen zeg je dan.
Daar staat het hele verhaal in.

Mededelingen en Bloemen
Wij hebben warme en liefdevolle herinneringen aan Erica van Klinkenberg.
Met Hannie heeft zij ooit de Kinderdienst opgericht. Nu kregen we van de
kerkenraad het bericht dat Erica ons een bedrag heeft nagelaten, leuk hè?
Speciaal voor de meespeelviering heeft ze erbij gezegd. Oh, wat zullen we
daar eens mee gaan doen? Als je een tip hebt, laat maar weten.
➢ Misschien vind je wel ergens een bolletje waaruit al een bloem
komt of waarvan je hoopt dat er iets prachtigs uit zal bloeien.
Aan wie wil je die geven? Doe dat maar.

Bidlied
1. Bidden is spreken, spreken met God
Die je niet over laat aan je lot
2. Bidden is zeggen, zeggen aan hem
Hoe erg verdrietig of blij je bent
Voorbeden Afgewisseld met, na ‘zo bidden wij’:
Heer, onze God, wij bidden om ontferming

