Afsluiting
Lieve God,
We danken U dat U altijd bij ons bent en voor ons zorgt.
Wilt U ook met ons zijn nu we straks weer naar huis gaan.
Amen
Versje:
1, 2, 3
Handen op je knie
Heen en weer
Tot de volgende keer!

Kind op Schoot dienst
Thema: de ark van Noach

Er is limonade met wat lekkers!

3 november 2013

Duif
Toen stopte het met regenen. Noach stuurde een duif naar buiten. Toen
ze terugkwam met een takje in haar snavel, wist Noach dat het land
weer bijna droog was.
Duifje, duifje ga eens vliegen
(melodie: visje visje in het water)

Duifje duifje ga eens vliegen
Duifje duifje in de lucht
Duifje duifje ga eens vliegen
Duifje duifje en kom terug

Regenboog
De boot bleef steken op een berg. Toen Noach, zijn familie en de dieren
naar buiten kwamen, zagen ze een prachtige regenboog. ‘Deze
regenboog is een teken dat Ik het nooit meer zo zal laten regenen’, zei
God. Noach bedankte God dat Hij zo goed voor hen had gezorgd.

Kijk de regenboog!
(melodie: In de manenschijn)

Kijk de regenboog, kijk de regenboog
wat een mooie kleuren en het is weer droog
Regen is voorbij, oh wat zijn we blij
boot op het droge en wat is dat fijn
God laat je weten 'k zal er altijd voor je zijn
En dat is geel, en dat is blauw
En dat zijn alle mooie kleuren waar 'k van hou
En dat is groen, en dat is rood
en nu mogen alle dieren van de boot (boot boot)
Alle dieren gaan van de ark af.

Regen
Het begon te regenen. Eerst rustig,maar later steeds meer. Het stormde
en het water stroomde over de aarde. De boot bleef drijven op de
golven.
Ik voel een druppeltje! Het gaat regenen!!
Terwijl we het liedje zingen gaan we rond met een
plantenspuit waarmee we de kinderen nat spetteren.

Welkom
Met de dominee-Beer gaan we langs elk
kind, zingen bij elk kind onderstaand liedje
en vragen naar de naam (en de kinderen
mogen natuurlijk even knuffelen met de
beer!)
Liedje (Hallo, hallo….)

Het regent, het regent
(melodie: het regent, het regent,
de pannetjes worden nat)

Kind op

Het regent, het regent, de aarde die wordt nat!
En Noach vraagt aan boord te gaan
aan e-elk dier dat mee wil gaan.
Het regent, het regent, de aarde die wordt nat!
We vullen het water in de schelp aan met
gieters. Alle kinderen helpen mee.

Het regende veertig dagen en nachten. De dieren waren bang, ze
begrepen niet wat er aan de hand was. ‘Je hoeft niet bang te zijn’, zei
Noach. ‘God zorgt voor ons. We zijn veilig.’

We steken de kaars aan, zodat we weten dat God bij ons is

Verhaal - De ark van Noach
De boot
God zei tegen Noach: ‘Er zal veel water komen op de aarde. Maak
maar een grote boot. Van alle soorten dieren zullen er twee komen om
met jou en je familie in de boot te gaan als het water komt.’
Noach ging een bootje bouwen
(melodie: Berend Botje ging uit varen)

Noach ging een bootje bouwen
voor zijn zonen met hun vrouwen
alle dieren mochten mee
in het bootje over zee!
1,2,3,4,5,6,7
waar zijn alle dieren gebleven
hij keek eens hier, hij keek eens daar:
zoveel dieren bij elkaar!

Dieren
Toen de boot klaar was, stuurde God de dieren. Twee aan twee kwamen
ze; olifanten en schapen, giraffen en beren. Toen iedereen aan boord
was, gingen Noach en zijn familie naar binnen. God sloot de deur.
Uitdelen van de dieren
Eén, twee drie vier
(melodie: 1,2,3,4, hoedje van papier)

Eén, twee, drie, vier,
hier een dier, daar een dier,
één, twee, drie, vier
breng ze maar snel hier!
De kinderen zetten de dieren op de ark.

We hebben ook nog een eigen dier mee.
Tijdens het liedje gaan we langs de kinderen met het vlindertje!
Vlinderliedje (melodie: daar komen twee spinnetjes aan)

