
 
 
THEMADIENST GEZIN 
 
De laatste zondag van september was de dienst nog weer anders dan in deze periode gebruikelijk is, 
het was een speciale gezinsdienst. Er waren dan ook veel kinderen aanwezig en ze mochten, als ze 
wilden, zelfs helemaal vooraan in de kerk zitten! 
Voor aanvang van de dienst klonken er welbekende kinderliedjes, waaronder Altijd is Kortjakje ziek, 
herkenbaar voor oud en jong. 
De lezing uit Mattheus ging over een afgedwaald schaap dat door de herder gelukkig weer bij de 
kudde teruggebracht kon worden. Die herder was daar heel blij mee. Voor de kinderen ook heel 
herkenbaar, want de meesten hebben wel een huisdier. Gelukkig maar dat er dan ook een goed 
tuinhek is zodat de hond niet weg kan lopen! En naar de kat moet je soms wel even zoeken…  
 
Het verhaal dat verteld werd ging ook over een zoektocht: van een koning. Deze koning wilde God 
zien maar kon hem eerst niet vinden. Hij had hiervoor een beetje hulp nodig, van wie dan ook, en 
uiteindelijk wist een herder wel hoe hij God kon zien. De herder zei dat de koning zich eenvoudig 
moest kleden in zijn oudste kleren en in de nacht op stap moest gaan. Toen de koning het ’s nachts 
koud kreeg belde hij ergens aan voor een warm drankje, maar hij werd als een bedelaar 
weggestuurd. Uiteindelijk ging hij ergens aan de kant van de weg zitten, heel erg moe. Hij werd toen 
door de bewoner van het huisje, waarvoor hij zat, naar binnen gehaald. Toen de volgende morgen de 
gordijnen opengeschoven werden, wierp de zon een zonnestraal op het liefdevolle gezicht van de 
bewoner van het huisje. De koning zag toen dat het zijn broer was die hij al heel lang niet meer 
gezien en gesproken had en besefte toen dat hij God gezien had. Liefde is het gezicht van God. 
 
Na dit verhaal was er meer muziek, en nog meer bekende wijsjes. Onder het genot van deze muzikale 
klanken mocht eenieder in de kerk zich uitleven met potlood en papier. Op elke plek lagen papieren 
harten. Op twee daarvan mocht een mooie wens geschreven worden voor Thomas en Gerard-Jan die 
in deze dienst ook afscheid namen van de kindernevendienst. Het derde hart was om mee te nemen 
om zelf aan iemand te geven. 
Na de dienst was er buiten bij Kerkenheem ranja, koffie en thee met iets lekkers erbij en er waren 
appeltjes en stoofpeertjes om mee te nemen. 



 
 
 
 

                 


