Kinderzangdienst op 8 oktober 2017
Thema: Bibbers in je buik
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: lied 218 - Dank u voor deze nieuwe morgen
We worden stil voor God
Bemoediging en groet
v.:
wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer
a.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
Hij blijft trouw tot in eeuwigheid
a.:
en belooft dat Hij ons nooit loslaat
v.:
a.:

de Heer zij met je
ook met u zij de Heer

Inleiding op de dienst
Zingen: Dit is de dag ….
Gebed (door Annieck)
Kinderkoor Friends zingt 2 liederen:

- In uw huis
- Psalm 8 (Heer, onze Heer)

We kijken naar een filmpje: Kikker is bang
Zingen: God kent jou vanaf het begin
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.
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.
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.
Gedicht: Monsters in je hoofd.

Kinderkoor Friends zingt 2 liederen

- De liefde
- God is een kunstenaar

We kijken en luisteren naar een verhaal: Bange Barend (door Anouk en Nienke)
Zingen: lied 935 - Je hoeft niet bang te zijn
Preekje
Zingen: Ik stel mijn vertrouwen – ook in canon!
Dankgebed , met gezongen Onze Vader
Collecte- tijdens de collecte zingt Kinderkoor Friends: - het allerleukste liedje
Slotlied- lied 423 – Nu wij uiteengaan
Woorden van zegen (g. Amen)
Kinderkoor Friends zingt een zegenbede :

- Hé, weet jij …..

