Familiezondag 21 mei 2017

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
gezang 121 Sur Liedboek: (=gez.221 Lb 1973)
1.

Thema: De slang
Genesis 3

Odi, Masra Jezus, na joe grebi
Odi midr taki Joe
Mi de hangri, foe mi brasa, bosi,
Joe mi Zieli bruidegom.
Kom mi lobbi, switi Masra Jezus,
mi de hangri, foe mi si joe wonden,
en mi ziel en skrin de krei
foe joe troost en Gadofri.
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3.

Mi toe, Masra Jezus, mi de jeri,
fa Joe kali zondaar kom.
Fa Joe lobbi dem, di de na sari.
Troostoe dem, di ben fadom.
Ja mi srefi onder vindi dati,
fa Joe habi so wan sarihatti.
O mi vriend, mi begi krei:
kali mi kom na joe sei.

liedje:

I. Met de hummels:
video “Adam en Eva, en de slang”

II. Met de tieners
video:
De jonge Einstein:
“Het kwaad bestaat niet”
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Er zit een wurm in onze juttepeer
dat weten we nu zoetjesaan wel zeker.
Het ligt misschien, wie weet, wel aan de kweker
of aan de groenteman, of aan het weer.
De ene mens denkt aldoor vol verdriet:
‘hoe komt die wurm erin?’ Hij wil het weten.
De and’re mens wil nooit meer peren eten,
maar dat is overdreven, vindt u niet?
Dan is er altijd ook nog wel een man,
zo een, die denkt de wurm eruit te krijgen
door bovenmatig met zijn vuist te dreigen,
maar nebbisj, zeg, daar schrikt die wurm niet van.
Er zijn er ook, die houden zo van fruit,
dat zij de peer met wurm en al verslinden,
en zeggen dat ze ‘t overheerlijk vinden,
maar in het donker spugen ze hem uit.
En daar in dat cafeetje zit er een,
die zegt: het is geen peer. Het is aan appel.
Ik zeg maar zo, wat maak je je te sappel,
alla, ‘n wurm. Ik eet er maar omheen.
Annie M.G. Schmidt
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III. Met grote mensen
Het verhaal van Adam en Eva is niet een verhaal over vroeger. Het is een
misverstand om te denken dat lang geleden Adam en Eva iets
verkeerds deden, dat de hele mensheid daarvoor moest boeten, en
dat Jezus toen moest komen om het goed te maken.
Misschien is het ons vroeger op de zondagsschool zo verteld, maar we
hebben ondertussen wel begrepen dat de bijbel ons niet wil vertellen
hoe alles ontstaan is.
Je kunt beter zeggen dat de bijbelschrijvers ons iets willen vertellen
over hoe de wereld en het leven in elkaar zit. Ze zeggen dat zonder
God die wereld niets dan chaos en duisternis is. En dat er alleen maar
levenmogelijk is, omdat God scheppend bezig is, en leven mogelijk
maakt.
Eigenlijk is het scheppingsverhaal dus een Paasverhaal en het
Paasverhaal een scheppingsverhaal. En de mens, die leeft dus van
begin af aan vanuit Pasen.
Nu is een mens geen dier. Een dier wordt door zijn instinct gedreven.
Maar wat een mens tot mens maakt is dat hij kan kiezen, in vrijheid
kan kiezen. Hij kan kiezen voor of tegen een ander. Hij kan kiezen voor
of tegen God. En hij kan zich bij zijn keuze door van alles laten leiden:
door zelfzucht, door begeerte, door drift, door machtswellust of
wraakgevoelens, maar ook door wijsheid, barmhartigheid en liefde.
Dat hoort allemaal bij de vrijheid die God de mens gegeven heeft. En
omdat God die mens liefheeft en er maar niet op los wil laten
leven, heeft hij een grens gesteld. Hij heeft gezegd: je moet niet eten
van de boom van kennis van goed en kwaad. Je moet niet je eigen
god willen zijn, laat Mij je God zijn. Want echt vrij ben je alleen binnen
de ruimte van mijn liefde.
En echt in vrijheid kiezen doe je alleen als je je laat leiden door liefde.
Maar dan is er die slang... die tegenspeler van God, en die zegt: o, dus
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eigenlijk ben je toch niet vrij? En zodra die gedachte zich vastzet
wordt vrijheid een doel op zichzelf. De meeste mensen
zeggen ook: vrij zijn betekent dat je kunt doen en laten wat je wilt.
Anders is het geen vrijheid. Maar waar dat op uit loopt?
Nou, zegt dat stemmetje dan, die slang: en daar ga je heus niet dood
aan, hoor.
Hij vertelt er niet dat verhaal van de verloren zoon bij.
Die wilde ook helemaal vrij zijn, los van zijn vader. Hij vroeg z'n
erfdeel op en ging de vrijheid in, maar het liep erop uit dat die jongen
bij de zwijnen terecht kwam en zei: ik verga. En toen hij terug kwam
bij zijn vader, zei zijn vader: mijn zoon was dood en is levend
geworden.

Wat doet God, nu de mensen zo op hol geslagen zijn in hun drang
naar vrijheid? Hij zoekt ze op en zegt: mens, waar ben je? Hij geeft ze
kleren en gaat met ze mee, het paradijs uit, de harde wereld in, tot in
de dood en tot in de hel. En hij laat telkens weer zien dat Hij sterker is
dan alles wat de mens naar de dood, de chaos en de duisternis leidt.
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Lied 898: “Een vaste burcht is onze God”

1.

Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren

2.

Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij 't nog niet wist:
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal, God zelf staat ons terzijde
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Gaven en gebeden

Verjaardagslied: “Welk een vriend is onze Jezus” (JdH 150)

Inzameling der gaven
Gebed over de gaven

1

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

2

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb're Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

lied van de maand: “Gekomen is uw lieve Mei, Maria”

Zo helder schijnt het witte licht, Maria
Der kaarsen op uw lief gezicht, Maria
Goedig ziet gij op ons neer
Als een Moeder goed en teer
Ave, ave Maria
Uw ogen steeds op ons gericht, Maria
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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

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.

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.
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