Orde van dienst zondag 7 nov 2021 – Kinderdienst PG Lekkerkerk – Ichthuskerk – 10:00 u
Organist: Mariet Verkuil
Thema: De rode draad
Welkom en mededelingen
Zingen Lied 113
1 Prijs, halleluja, prijs de Heer,
gij 's Heren knechten, immermeer
moet 's Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't oosten straalt,
tot waar ze in 't westen nederdaalt,
zij 's Heren grote naam geprezen.

2 Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der Heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Aansteken kaars van verbondenheid (indien mogelijk)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Gebed (dominee begint, daarna Annemei)
Trouwe God,
We horen vandaag een wonderlijk verhaal.
Hoe u het volk Israël in het nieuwe land brengt.
In dat land moet het volk onthouden dat alles van u is.
En dat alles voor u is.
Ook deze dag is voor u.
En deze kinderdienst.
Wilt u deze kinderdienst zegenen?
Amen.
Zingen 'Jozua die ging op reis' (melodie: Advocaatje ging op reis)
Jozua die ging op reis – met de Israëlieten
God bracht hen naar Jericho – een hele grote stad
Maar het volk kon er niet in – door de hoge muren
Twee spionnen stuurde hij – stiekem naar de stad
Daar verstopten zij zich snel – in het huis van Rachab
De koning liet ze zoeken oh – oooh hoe loopt dit af?
Verhaal – Zeven keer lopen om de stad (platen om te beamen) – Marlies vertelt verhaal
Zingen 'De muren van Jericho'
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Uzx8B9J9iEk&t=7s
1 Jericho had muren van metersdikke steen.
Maar God zei tegen Israël: je komt er wel doorheen.
Ze bliezen op de horens en sloegen op de trom.
Ze juichten voor de Here in Zijn heiligdom.

Refrein:
En de muren van Jericho,
de muren van Jericho, vielen om!
De muren van Jericho,
de muren van Jericho, vielen om!

2 Misschien heb jij zo'n Jericho een levensgroot probleem.
Het lijkt alsof het muren heeft: je komt er niet doorheen.
Dan kun je Jezus danken, dat hij het overwon
en juichen voor de Here in Zijn heiligdom.

Refrein:
En de muren van Jericho,
de muren van Jericho vallen om!
De muren van Jericho,
de muren van Jericho, vallen om!

Met de kinderen – De rode draad (spionnen in de kerk met verrekijkers op zoek naar....)
Verkondiging
Zingen 'Stel mijn vertrouwen' (canon)
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.
Met de kinderen – toren bouwen – daarna onder muziek eromheen lopen (aftellen)
muziek via https://www.youtube.com/watch?v=gOqdN6oLWY8
Zingen 'Zingen maakt blij' – Hemelhoog 625
Refrein:
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus vrolijk en blij.
Zing, zing, zingen maakt blij.
Zingen van Jezus vrolijk en blij.
1 God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.
Refrein

2 Ben je alleen en heb je verdriet,
lijkt het soms net of niemand je ziet,
kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?
Refrein

3 Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
’Ik ben bij jou als jij maar gelooft.
Refrein
Danken en bidden
Collecte
Slotlied Lied 905: 1, 3 en 4
1 Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
4 Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

