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KINDERKERKDIENST 

4 NOVEMBER 2018 

ONTMOETINGSKERK DORDRECHT 

  



Welkom 
Muziek en aansteken van de tafelkaarsen 
Stilte 
 

BEGIN 
 
Intochtslied: Lied 288 
 
Groet k: God heet ons hier welkom. 
 v: De groeten van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 
Bemoediging en drempelgebed 
 k: Onze hulp komt van de HEER  
 a: DIE DE HEMEL EN DE AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 k: die trouw is zonder ophouden 
 a: EN ONS EN ONZE WERELD 
  NOOIT UIT ZIJN HANDEN LAAT VALLEN. 
 k: Soms denken: het kan niet! 

Het kan niet dat U er bent, 
dat U ons hoort en ziet. 
En soms weten we gewoon 
dat U er toch wel bent, 
anders misschien dan we denken of hopen, 
altijd toch ergens om ons heen 
en in ons. 

 v: We bidden dat we blijven zoeken, 
dat U ons blijft zoeken 
en dat we elkaar vinden. 
Dat bidden we 

  door Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 
 
Zingen: AWN II,27 Morgenlied 
daarna gaan we zitten 
 
Gebed om ontferming 
Zingen: AWN I,30 Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 



 

WOORD 
 

KAN NIET! – (1) 
FILMPJE: 3 glaasjes water, 2 tomaten en 1 mandarijn 
Zingen: Verstopte wonderen – OpwKids 259 
voor de kleinsten: TEKEN DE HEMEL OF KNUTSEL EEN ENGEL 
 

KAN NIET! – (2) 
FILMPJE: How to step through a creditcard 
VERTELLING: Het zal toch niet waar zijn? 
Lezing: Marcus 12 : 18-27 (Bijbel in Gewone Taal) 
Zingen: God heeft een plan – OpwKids 233 
kijken naar de maaksels van de kleinsten 
FILMPJE: Onder, boven, voor en achter (om mee te zingen) 
 

ANTWOORD 
 
Gebeden 

− dankgebed 

− voorbeden 

− stilte 

− zingen: Onze Vader (versie Elly en Rikkert) 
 
Inzameling 
de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas 
 
Tot slot: Lied 423 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Muziek 
 
 
 

z.o.z. 

 



 

de volgende 

KINDERKERKDIENST 

is op ZONDAG 3 FEBRUARI om 10 uur 

……. 

en 

zondagmiddag 11 NOVEMBER 

is er een Kerk-op-schootdienst voor de allerkleinsten 

en 

zondagmorgen 9 DECEMBER 

is er om 10 uur een JONGERENVIERING 

 


