
Familiedienst 19 november 2017

Thema: de toren van Babel
Genesis 11

Psalm 61:4
U bent altijd mijn toevlucht geweest,

een toren te sterk voor de vijand.

Spreuken 18: 10
De naam van de Heer is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen en is veilig.

Jesaja 2: 11 en 15
De dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is

Op die dag zal de Heer der hemelse machten 
zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots

.... tegen iedere hoge toren
tegen elke machtige muur.
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Welkom

Beginlied: “Loof God, die zegent al wat leeft”
!
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I. Met de hummels: video over de toren van Babel

Liedje:
Deze vuist op deze vuist,
deze vuist op deze vuist,
deze vuist op deze vuist
en zo klimmen wij naar boven!
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II. Met de jongeren:

Song: The tower of Babel van Mike, Don,Frank 
https://youtu.be/o4M4AokrSGQ

It was many years ago
after Noah and all that rain
The earth soon dried up
and the people built a city again.
They all spoke as one
and it didn’t take very long
They decided to build a tower
to build it tall and strong
They slapped down all that tar
and they covered every brick
They built up mighty walls
they made them strong and thick.
They worked all day and night
till it reached up tot the clouds
And it made the people happy
oh so very proud!

But don’t you be too proud,
don’t you be rocking that cradle
don’t you ever, ever, ever,ever 
forget the tower of Babel.

Then the Lord looked down from heaven
and He was n’t very pleased:
These folks think they can do everything
and they don’t think they need me
I told them to move far and wide
to scatter across the land
They gathered in one city
that was n’t what I had planned.

-5-

So the Lord mixed up their tongues
and the people were perplexed
They couldn’t understand eachother
and guess what happened next:
They never finished that tower 
and they scattered across the land
and eventually it all worked out
just the way that God had planned
So don’t you get that proud
don’t put your horse in that stable
and don’t you ever, ever, ever,ever 
forget the tower of Babel.

Pardon moi
Wass sagt du
No comprende
Whats that dude!
No entiendo
No capisce
Say what?
Dat begrijp ik niet

Now I guess you might be wondering
whats the moral of this tale?
If you don’t include God in your plans
then, buddy, your plans will fail
God wants to be a part of every dream and every task
He is in for an invitation
so don’t be too proud to ask

And don’t you get too proud
don’t you get stuck with that label
and don’t you ever, ever, ever,ever 
forget the tower of Babel.
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lofgezang over Genesis 11: Van de toren van Babel.
(tekst: Willem Barnard, op de melodie van "Nu daagt het in het Oosten")

1. De toren van de vromen
die naar de hemel gaan
is overeind geklommen
en staat tegen de maan.

2. Zij willen zich verheffen
tot in het geestenrijk,
de aarde is te effen,
te weinig eeuwigheid!

3. Zij bouwen het bestaande
op naar hun eigen wet,
zij nemen het in handen
en overstijgen het.

4. Zij willen niet de aarde,
zij willen niet de tijd,
zij willen zich bewaren
zij willen zich niet kwijt.

5: De machten en de goden,
het rijk van hogerhand
is onder hun geboden
als het beloofde land.

6. De toren van de vromen,
de aanloop tot het Al,
de hooggespannen dromen,
zij komen voor de val.
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verhaal: De hoogste boom uit: De Lichtboot, Karel Deurloo en Karel Eijkman

7. Het Al is omgevallen.
Sinds Gij verschenen zijt, 
rest ons in alle talen
enkel onzekerheid.

8. De weg leidt naar beneden
en wijst ons naar elkaar,
een menselijke vrede
sedert uw hemelvaart.

9. Nu moeten wij aanvaarden
de tijd onder de zon,
het leven op de aarde
dat weer opnieuw begon!
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III. Met grote mensen

video uitleg Genesis 11:De toren van Babel

Gaven en gebeden
Inzameling der gaven
Gebed over de gaven

Verjaardagslied: “Halleluja, prijs nu de Heer”

Dankgebed en voorbeden
kaarsjes aansteken, telkens als iemand een kaarsje heeft aangestoken
zingen we:
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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
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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.

v. Zegen
g. 
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