Orde van dienst Kinderdienst zondag 6 nov 2022 - PG Lekkerkerk - Ichthuskerk 10:00 uur
Thema: Je mag er zijn
Voor de dienst luisteren we via YouTube naar 'Iedereen is anders' en 'We hebben allemaal wat'
Iedereen is Anders - https://www.youtube.com/watch?v=JO9MTM4oaiw
Refrein (2x):
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido!
1 Je bent misschien wat eigenzinnig
alleen jouw manier is goed
maar je moet goed begrijpen
dat iemand anders het anders doet! want, ...

2 God heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal
met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal!

Refrein:

Refrein (2x)

We hebben allemaal wat - https://www.youtube.com/watch?v=_ehTkwgcb1M
Refrein:
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar
En toch zijn we broertjes en zusjes
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar
En toch houden we van elkaar
1 Kijk dat is Wim - Die is niet zo slim
Die weet niet dat twee en twee vier is
En daar is Tom - Ook al zo dom
Die denkt dat Amerika hier is
Kijk daar is Jack - Die stottert zo gek
Als-ie met ons wil p-praten
En daar is Leen - Die trekt met z'n been
Die loopt overal in de gaten

2 Kijk daar is Aad - Die spuugt als-ie praat
Zodat je haast helemaal nat wordt
Dat is nog niks - Vergeleken bij Trix
Die rijdt door een plas zonder spatbord
Daar heb je Pien - Altijd zo kien
De tong uit haar mond als ze rekent
En daar is Marij - Die zegt steeds goodbye
Ze weet niet eens wat het betekent

Refrein

Refrein

3 Kijk dat is Pim - Die mag niet op gym
Omdat het niet goed voor z'n hart is
En daar is Margot - Die doet altijd zo
Ze lijkt op de apies uit ARtis
Daar heb je Wil - Die is toch zo stil
Z'n pa en z'n ma zijn gescheiden
En daar is Teus - Verband op z'n neus
Hij wou van de trapleuning glijden
Refrein
Welkom en mededelingen

Lied 139:1
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Bemoediging en groet
Lied 'Je mag er zijn' - Herman Boon
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BMlVwqJykCs
Refrein:
Je mag er zijn
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
had je zeker niet gedacht
wie ik? …ja jij
je hoort er helemaal bij
wie ik? …ja jij
1 Ook al ben je wat verlegen
ook al lijk je een beetje stug
ook al heb je vieze handen
of je navel op je rug

2 Ook al flap je met je oren
of ben je enigst kind
of in een kippenhok geboren
of heb je altijd tegenwind

Refrein

Refrein

3 Ook al kan je niks onthouden
is je geheugen net een zeef
ook al heb je rooie haren
en staan al je tanden scheef

4 Ook al heb je slechte ogen
en een hele dikke bril
ook al heb je een hond
die maar niet luisteren wil

Refrein
Uitleg over het thema (Bianca Nell)
Gebed (Annemei)
Lied 'God kent jou vanaf het begin' (Opwekking 77)
Refrein:
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde

en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
(refrein 1x)
(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
Refrein (2x)
Inleiding bijbelverhaal Markus 10:13-16 (Marlies)
Bijbelverhaal 'Filmpje van Sandy Tales | Jezus zegent de kinderen
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=LmXcXmYPDG0
Lied 'Laat de kinderen tot mij komen'
1 Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

2 Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Sketch
Lied 'Lees je bijbel bid elke dag' (2x)
Lees je bijbel, bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
Voor de verkondiging delen we celebrations uit aan alle mensen in de kerk.

Verkondiging
Lied 'God heeft jou gemaakt van top tot teen'
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8Zy83jXfUK8
1 God heeft mij gemaakt van top tot teen
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik
en na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

2 God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

2X
God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder
God heeft jou gemaakt van top tot teen!
Dankgebed en voorbeden
(Voorbeden met gebedsbriefjes van de kinderen)
Lied 371 - Onze Vader
1 Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.

2 Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid.)

Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid.)

3 En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )2x
tot in eeuwigheid.)
Amen. Amen.
Zegen
Slotlied 'De Here zegent jou' (KinderOpwekking 185)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,

Hij schijnt zijn licht
over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht
over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht
over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.
Hij zal zijn vrede aan u geven.

