Liederen kerk-schoolviering 15 april 2018 Buurtkerk
Lied om te beginnen (lied 288):

Zie de zon, zie de maan (lied 8b)
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Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt.
Druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.
Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht.
Geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.
Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen, ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.
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Tijdens het toneelspel van de kinderen:
Wanneer je niet meer samen deelt
Wanneer je niet meer samen deelt,
de woorden niet meer leert.
Wanneer je eigen wegen kiest,
dan gaat het goed verkeerd.
Refrein: Dan hebben wij een droom gehad
Wat overblijft is tranenstad
Wanneer jouw ja geen ja meer is,
wanneer je God vergeet.
Dan is het eens beloofde land
voorbij voor je het weet. Refrein: Dan hebben…
Zeshonderd jaar is Noach oud (Lied 163b)
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2.

Van alle dieren die bestaan mogen er twee de ark in gaan.
Daar komen ze gelopen, gevlogen en gekropen:
de aap en de ever, de beer en de bever,
de krekel en de mier, de gekko en de gier,
de kikker en de kakkerlak, de hamster en de huisjesslak.
En helemaal vooraan kraait de haan.
Alleen de vissen gaan niet mee,
die blijven in de grote zee.
De vissen hebben vinnen, die hoeven niet naar binnen.
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Twee aan twee gaan de dieren mee (herhalend)
Twee aan twee gaan de dieren mee
over het water van de zee.
Twee aan twee, twee aan twee
met Noach over de zee.
Het water steeg wel hoog (AWN I,3)
1. Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog. (bis)
2. De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee. (bis)
Zet nu de deur maar open (AWN II,2)
1. Zet nu de deur maar open: de aarde is weer droog.
Zet nu de deur maar open en laat de dieren lopen
onder de regenboog.
En dan komt eindelijk de dag
En dan komt eindelijk de dag
dat Noach weer naar buiten mag.
Hij wil zijn redding vieren met alle lieve dieren:
de eend en de ibis, de fuut en de fitis,
de buffel en de rat, de kever en de kat,
de pijlstaart en de pelikaan, de luiaard en de leguaan.
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En boven alles uit zweeft de duif.
Ontroerd kijkt Noach naar omhoog
en ziet de eerste regenboog,
een teken in de wolken:
God zegent alle volken.
-----Na het spiegelverhaal: Als je bidt, zal Hij je geven
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden,
halleluja.
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja.

Als afsluiting van de gebeden: Onze Vader (gezongen)
Onze Vader, Die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,
Amen.
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Tijdens de collecte: Handen heb je om te geven
Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
wat een ander jou aan doet.
Refrein:
Open je oren om te horen,
Open je hart voor iedereen.
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.
Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te leggen
wat een ander moed inspreekt.
Refrein
Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.
Refrein
Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is.
En een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.
Refrein
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Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

Na de zegen: 'Vaarwel' (mel. Shalom chawerim)
Vaarwel, goede vriend, vaarwel, mijn vriendin,
vaarwel, vaarwel,
totdat wij elkaar weer terug zullen zien,
vaarwel, vaarwel.
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