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Welkom
Opwarming
Gebed
Lied ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’

2.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
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3.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Verhaal voor de kinderen ‘Bootje varen’
Lied uit Opwekking Kids ‘No-no-noach’
No-no-no-no-no-no-no-Noach
luistert naar de Here God.
Hij moet zelf een ark gaan bouwen,
al wordt hij daarvoor bespot.
Heel de wereld valt in 't water,
en belandt zo in de goot.
Als je niet meer naar God luistert,
mis je God en ook de boot!
No-no-no-no-no-no-no-Noach
werkt hard door, het is al laat.
Want hij ziet de bui al hangen;
ja, dit houdt hem van de straat.
Hij werkt niet op eigen houtje,
vaak zoekt hij het hogerop.
Alles aan God toevertrouwen,
is de spijker op de kop.
Refrein:
Want na regen komt er zonneschijn.
Er komt zegen met gehoorzaam zijn.
Want na regen komt er zonneschijn.
Er komt zegen met gehoorzaam zijn.
No-no-no-no-no-no-no-Noach,
brengt de dieren in de ark.
Samen met familie start hij
een welvarend dierenpark.
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Na een lange tijd van bouwen,
lijkt het dan de hoogste tijd.
Als de Here God de ark sluit
voelen mensen nattigheid.
No-no-no-no-no-no-no-Noach,
dobbert maandenlang maar rond.
Na een jaar is alles droog en
stapt hij weer op vaste grond.
Alle dieren gaan vertrekken,
nieuwe tijden breken aan.
God staat echt voor zijn beloften,
zie de regenboog eens staan.
(Refrein 2x)

Schriftlezing uit Genesis 8 en 9
Muziek: ‘Groter dan ik’ van Froukje
Happy new year
De wereld staat in de fik
En ik zou het willen blussen
Maar het vuur is groter dan ik
En ik stik in
De time, time ticking
De tijd tijd tikt maar door
Happy new year
Het is tweeduizendtwintig alweer
En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer
Wie het kleine niet eert is het grote niet weert
En wie niet weet wie niet deert
Ik drink nog een drankje
Proost op het leven
De klok slaat twaalf uur, zijn mijn zonden vergeven dan?
We zullen beven, de aarde zal bloeden
En wie niet betaalt moet zijn schulden vergoeden
Maar ik wil een toekomst
Ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, een gezin
Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht
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Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht
En het kan anders, ik weet dat het kan
Met geloof en een wil en een wet en een plan
Ik wil een toekomst, en jij wil het ook
Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook
Refrein
Groter dan ik
Maar ik ben groter dan dat
We gaan dood dus de nood is wat hoger dan dat
'T is klote maar laten we hopen op dat
We het redden met horten en stoten en dat
We gaan praten, vooral met elkaar
Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar
En dat we iets doen, echt doen hoor
Want daar heb je poen voor
En met sinterklaas zet ik daar dan m'n schoen voor
Ik wil een toekomst
Ik wil een verhaal
En niet voor mezelf maar voor ons allemaal
Ik wil zien in 50 tinten groen
Ik wil graag denken en durven en doen
Refrein

Overweging
Lied 993: 1, 2, 4 en 7
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2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

4.
om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

7.
Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen, collecte en filmpje!
Slotlied ‘Ga nu heen in vrede’

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen: ‘Ik wens jou’ door Trinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft
Refrein
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
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