
Familiezondag 19 februari 2017

Thema: Adam en Eva
Genesis 2

Beginlied: Kinderkirchenhits cd1.4

Komt allen hier, hali, halij
Komt allen hier, wees met ons blij
komt allen hier klap met je hand
kom hier en doe mee!

Komt allen hier, ja groot en klein
Komt allen hier, hier is het fijn
Komt allen hier, stamp met je voet
Kom hier en doe mee!

Komt allen hier, klap met je hand
komt allen hier stamp met je voet
komt allen hier, spring in de lucht
kom hier en doe mee!

Welkom

lied 978: “Aan U behoort, o Heer der heren” (Sur.liedboek 194)

1  Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2  Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
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3  Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4  Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

I. Met de hummels:

video  “Adam, de dieren en Eva”
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liedje:
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II. Met de tieners

verhaal: “Een tegenstrijdig stel”
Uit: Deurloo en Eijkman De Lichtboot p.28 

Meezingen met Bob Dylan: “Man gave names to all the animals”

Refrein: Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago

He saw an animal that liked to growl
Big furry paws and he liked to howl
Great big furry back and furry hair
“Ah, think I’ll call it a bear”

Refrein

He saw an animal up on a hill
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Chewing up so much grass until she was filled
He saw milk comin’ out but he didn’t know how
“Ah, think I’ll call it a cow”

Refrein

He saw an animal that liked to snort
Horns on his head and they weren’t too short
It looked like there wasn’t nothin’ that he couldn’t pull
“Ah, think I’ll call it a bull”

Refrein

He saw an animal leavin’ a muddy trail
Real dirty face and a curly tail
He wasn’t too small and he wasn’t too big
“Ah, think I’ll call it a pig”

Refrein: Man gave names to all the animals
In the beginning, in the beginning
Man gave names to all the animals
In the beginning, long time ago

Next animal that he did meet
Had wool on his back and hooves on his feet
Eating grass on a mountainside so steep
“Ah, think I’ll call it a sheep”

Refrein

He saw an animal as smooth as glass
Slithering his way through the grass
Saw him disappear by a tree near a lake . . .
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III. Met grote mensen

stukje uit: “De wereld wordt vaderland” W.R. van der Zee.

Lied: 984 “Gezegend die de wereld schept”

Gaven en gebeden
Inzameling der gaven
Gebed over de gaven

Verjaardagslied: “Meki wi lobi makandra”

Meki wi lobi makandra. 
Langa wi anu gi yu
Meki wi brasa makandra, 
vrede gi yu.

Naso wi Masra ben leri 
Trawan wi moes gi pardon
Meki wi libi kon seti, 
vrede gi yu

Let there be love shared among us. 
Let there be love in our eyes.
May now your love sweep this nation. 
Cause us O Lord to arise.

Give us fresh understanding 
of brotherly love that is real.
Let there be love shared among us. 
Let there be love.
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Dankgebed en voorbeden
kaarsjes aansteken, telkens als iemand een kaarsje heeft aangestoken
zingen we:

afgesloten met Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het rijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen
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Beweging bij het zegenlied:

In de kring staan
Dat de liefde van God.... In de kring langzaam rondgaan.
Amen: Beide handen naar voren strekken
Zegen ons God: De armen voor de borst kruisen en buigen.

zegenlied:

Dat Gods vreugde met ons is
en dat wij in vrijheid onze weg gaan
dat wij and'ren helpen in de nood
Amen, zegen ons God
Amen, zegen ons God

v. Zegen
g. 
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Familiezondagen 2017

19 maart De slang Genesis 3

21 mei Kain en Abel Genesis 4

18 juni Noach Genesis 8

programma:

10.30 u. Familiedienst
met verhalen en liederen 
voor hummels, tieners en volwassenen
voorbereid door ds Lieske

11.30 -12.30 koffie en lunch

12.30-13.30 - in kamer 1: bijbelcatechese voor volwassenen
o.l.v. ds Lieske 

    in ?  : basiscatechese voor kinderen
o.l.v. Jennifer en Julia

Tieners kunnen kiezen waar ze aansluiten

13.30-14.00 - pauze in de hal

14.00-15.00 gezamenlijk programma in kamer 1
Voorbereid door Tom

-10-


