Liturgie gezamenlijke Anders Vieren-dienst, 7 februari 2021, 10.00u
Maranathakerk Rhoon - Thema: ‘Opgesloten!’
Deze dienst is bedoeld voor iedereen, in de taal van kinderen.
Voorganger: ds Coen van Alphen

Voor de dienst kun je meezingen met:
•
•
•

‘‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’
‘Diep, diep, diep als de zee’
‘No-no-no-no-Noach’

Welkom en mededelingen namens de kerkenraden
Opening van de dienst
Meezingen met: ‘Je hoeft niet bang te zijn’
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Luisteren naar: ‘Opgesloten!’ - het verhaal van Noach
Meezingen met: ‘Ken je dit verhaal?’
God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen
de ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen
de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen
toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen
de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal

de wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven
slechts de dieren in de ark die zouden overblijven
maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen
de aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren
ken je dit verhaal…
toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren
luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen
ken je dit verhaal…(2x)

Samen bidden
Meezingen met: ‘Gods zegen voor jou’ (Sela)
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
Waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
Over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
Vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
Leef je geloof elke dag!

We krijgen de zegen

Na de dienst kun je meezingen met:
•
•

‘Kom aan boord’
‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)

Én je kunt thuis aan de slag: verwerkingen zijn te downloaden op:
hervormdegemeenterhoon.nl/kindernevendienst
•
•
•

Kaart maken voor iemand anders / Duif vouwen
Ark knutselen en kleuren / Regenboogkoekjes bakken
En nog andere creatieve ideeën

