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Liturgie zondag 6 september 2020 
Viering voor en met de kinderen en hun ouders. 
 
Voorganger:  ds. Inge de Jong–Baerends 
Muziek   :    Jan Klok 
 

                                             
 
Jezus komt op bezoek! We gaan iets lekkers maken. 
Kijk in de hal maar even wat we allemaal nodig hebben: 
lekker eten, bordjes… en ? 

 
Welkom 
 
Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal… (lied 288 NLB) 
 
Introductie: Het verhaal van Maria en Martha (Lucas 10: 38-42) 
 
Wie wil Martha helpen? 
 
We luisteren en kijken naar een liedje van Elly en Rikkert: 
Martha, Martha… https://www.youtube.com/watch?v=H1Z2yEp-dAY 
 
Een ander perspectief…. 
 
We luisteren en kijken naar een liedje van Marcel en Lydia: 
Ik wil even bij u komen… 
https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ&feature=youtu.be 
 
Samen bidden, maar dan anders… schrijf maar op! 
               

https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ&feature=youtu.be


Activiteit:   Nu gaan we tijd maken voor het ‘beste deel’.  
                   Hoe kun je luisteren naar God? 
                   Dat gaan we ontdekken, samen door dingen te doen. 

 
Slotgebed 
 
Zingen:        Onze Vader in de hemel… (lied 1006  NLB)   
                    Onze Vader in de hemel,  
                    U staat zorgzaam om ons heen 
                    Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één ! 
                    Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
                    in uw rijk dat eens zal komen, en dat soms te zien kan zijn. 
                    Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
                    Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 

                    En vergeef ons wat we fout doen,  
                    net als wij niet blijven staan bij de fouten van en ander 
                    maar weer samen verder gaan. 
                    Help ons om te zien wat goed is 
                    en wat slecht is, boos of naar, 
                    geef dat we het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
                    Onze vader, wij geloven dat U onze wereld leidt. 
                    Met uw licht helpt u ons verder, 
                    hier en nu, en straks, altijd. 
                    Amen,  Amen.  
Zegen 

      
 

               Zondag 20 september is er weer iets nieuws: 

                                  

            Kliederkerk ! 

                       16.00 - 17.30 uur 

                       in de hal van de kerk – samen ontdekken – 

                       0-12 – gezelligheid – ouders – bijbel  


