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Teamleiding: Bertine, Meta, Marianne, Simone, Hanneke, en Danielle 

Voorganger: ds. R. Oranje      Organist: Anneke Jansen 

 

Vrolijke orgelmuziek 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

kinderen steken kaars aan beide zijden van de Bijbel aan 

Votum, groet en gebed 

Lied 288 (iedereen staat) 

Goedemorgen, welkom allemaal, 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

Alles mag er zijn! 

God. Ik vraag u, kom in onze kring. 

Wees er bij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal 

Verteld in mensentaal. 

 

Filmpje – verhaal  “Jozef had een jas” van Elly en Rikkert 

Alle kinderen worden door de dominee gevraagd in de kring te komen 

Sketch door de leiding in de kring (een persoon van de leiding wordt uit 

jaloezie buiten de kring geplaatst) 

Verhaal van Jozef uit genesis 37: 1 – 11 

 

Weet- en denkvragen door de dominee 

 

Uitleg en verwerking door de leiding: 

1e mobiel: zon, maan en sterren 

2e: kleurige jas 

 

Pauzegesprek voor de volwassenen  

 

Kinderen laten zien wat ze gemaakt hebben 

Kinderen gaan in een kring zitten voor gesprek met de dominee 



Degene die  buiten de kring staat, wordt weer in de kring gehaald 

Voorbeden ( kinderen mogen een voorstel doen voor voorbeden) 

 

Filmpje: (meezingen als je kunt): Hannah Lam: ‘Jozef zoekt zijn grote 

broers’ 

1 Jozef zoekt zijn grote broers, alle tien zijn 

Ze jaloers, op zijn jas en op zijn dromen 

Als ze Jozef aan zien komen, wordt zijn mantel 

Afgerukt. Die zit Jozef in de put 

2 Met een slavenkaravaan 

Moet hij naar Egypte gaan. 

Alle dromen zijn vergeten, 

Heel veel kwaad wordt hem verweten 

Jozef die onschuldig is 

Komt in de gevangenis 

3 Lange jaren gaan voorbij, 

Maar de Heer is hem nabij. 

Nieuwe dromen worden wakker 

Door de schenker en de bakker. 

Maar de schenker, hij vergeet 

Al wat Jozef voor hem deed. 

4 Farao hoog op zijn troon 

Droomt een wonderlijke droom. 

Daarom laat hij Jozef komen 

En dan worden alle dromen 

Van de koe en de korenaar 

En de maan en de sterren waar. 

5 God heeft alles omgekeerd 

Jozef wordt als vorst vereerd, 

En het kwade valt in duiden 

En de broers ze moeten buigen: 

Zo houdt God door jozefs hand 

’t volk van Israel in stand. 

Dansen op pianomuziek 



Zending en zegen 

Lied 421 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou (voorganger) 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou (allen) 

 

Collecte 

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het werk onder 

vluchtelingen die onder ons zijn. Zoals elk jaar is in deze periode een groot 

aantal, ca.700 mensen, tijdelijk gehuisvest op Duinrell. Dit jaar zijn er onder 

hen vooral veel Syriërs die al langer in Nederland zijn. Maar ook mensen uit 

o.a. Jemen, Turkije, Eritrea, Ethiopië en Somalië wachten heel lang op een 

definitieve beslissing van het IND. Hun verhalen worden verteld in het 

Inloophuis dat net als vorige jaren weer door vrijwilligers vanuit de kerken 

en de gemeente wordt georganiseerd. Dit jaar niet in de Messiaskerk maar in 

de (voormalige) school Den Deyl, Middelweg 33  of ingang aan de 

Fabritiuslaan. De ongedwongen contacten met de vrijwilligers helpen om iets 

van de pijn van het gemis van familie te verlichten en voor een middag de 

onzekerheid over de toekomst en de verveling te vergeten. Door die 

contacten was het bijvoorbeeld mogelijk om via de sportverenigingen voor 

zwemmen en tafeltennis enkele mensen mee te laten doen. Maar misschien 

zijn er nog meer mogelijkheden. Het zou mooi zijn als meer gemeenteleden 

de bestaande groep vrijwilligers willen helpen. En vanzelfsprekend is uw 

financiële bijdrage om dit werk mogelijk te maken meer dan welkom. Van 

harte aanbevolen dus.  

 

Er zijn twee manieren waarop U dit kunt doen: 

1) U kunt Uw gave storten op: NL34RABO 0373 7321 98 t.n.v. 

Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten 

onder vermelding van : collecte en datum. 

2) U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via www.skgcollect.nl/97 De 

link naar deze iDealbetaling is te vinden op onze website www.pkn –

wassenaar.nl 

http://www.skgcollect.nl/97

