Miniviering
Op veel plekken gaan de kerkdiensten niet door in verband met het
coronavirus. Daarom hebben we een kleine viering gemaakt, die je
thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er
gebeurt en hoop vinden in de woorden van God. Hij is onze herder!
We wensen je een mooie viering.
Opening
Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. Dit kan een gewone kaars
zijn of een waxinelichtje.
Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

• Lees dit versje voor naar
Psalm 130
Uit de diepste diepte roep ik naar U.
God, hoor me toch bidden en smeken.
Ik heb fouten gemaakt, Heer, dat weet ik.
Als U alle zonden gaat tellen
is er geen hoop voor mij, voor niemand.
Maar misschien wilt U ons vergeven,
geeft U mensen een nieuwe kans.
Ik kijk naar u uit, als een wachter
op een toren voor zonsopgang.
Bij U is liefde en ruimte,
bij God vind je altijd troost.
Ook al ben je heel fout geweest,
God geeft ons een nieuwe kans.
Zing daarna met elkaar dit psalmliedje.
Psalm 130 Nieuwe Kans
Melodie: boer wat zeg je van mijn kippen
God, ik roep U uit~ de diepte, luister God wat ik~ U vraag.
Wilt U echt al mijn fouten tellen of doet U dat juist niet graag?
God, ik roep U uit~ de diepte, luister God wat ik~ U vraag.
God, U geeft ons nie~uwe kansen, daarom zoek ik U~ ook op.
Kan ik morgen opnieuw beginnen of is uw geduld al op?
God, U geeft ons nieu~we kansen, daarom zoek ik U~ ook op.

• Praat er met elkaar over door:
- Wat zegt dit versje over God? (Hij geeft ons nieuwe kansen)
- Heb je zelf wel eens een nieuwe kans gekregen, nadat er iets
fout of niet goed was gegaan? (bijvoorbeeld een onvoldoende en
je mocht opnieuw de toets maken voor een voldoende, een ruzie
die bijgelegd werd en zo kreeg je een nieuwe kans voor
vriendschap enz.)
- Is iemand een nieuwe kans geven moeilijk of gemakkelijk?
- Hoe voelt het als je een nieuwe kans krijgt?
- Zou God oneindig veel keer je een nieuwe kans willen geven?
Geld dat voor iedereen op onze wereld?(God, die zeker vindt dat
iedereen erbij hoort, wil graag dat iedereen altijd mee kan
doen!)
• Luister naar het liedje 'Wie ik...ja jij' van Herman Boon
https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU
• Bid samen een gebedje:
Lieve God,
bij U zijn we veilig.
U beschermt ons,
en U geeft ons nieuwe kansen.
We bidden voor alle mensen die ziek zijn.
Voor alle mensen die alleen zijn,
voor wie ongerust is.
Stel hen gerust.
We bidden voor mensen die voor zieken zorgen,
die bij hen blijven, en die zorgen dat zij veilig zijn.
Geef ze kracht.

Wil ook bij ons zijn, nu ook wij soms alleen zijn,
en we onze schoolvrienden en vriendinnen moeten missen.
Straks kunnen we weer samen spelen,
want we horen bij elkaar.
God, we zijn U dankbaar voor alle nieuwe kansen,
die we kregen telkens weer.
We bidden ook voor mensen nu verlangen
om weer mee te kunnen doen met anderen.
Dankuwel dat U er altijd voor ons bent.
Amen
• Eindig met het samen bidden van het Onze Vader.
• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het
branden.

Extra: Na afloop van de mini-viering kun je het Nieuwe Kansspelletje spelen.
We wensen je een mooie viering!

Spelletje: Nieuwe Kans
Met dit spelletje mag je eindeloos beginnen.

Benodigdheden:
- Dobbelstenen (in alle soorten en maten)
- Pen of potlood, en een papiertje
Hoe speel je het?
Iedereen mag om de beurt gooien. Je moet proberen een zes te
gooien maar je mag het zo vaak proberen als je wilt. Net zolang totdat
je een zes hebt gegooid.
Iemand kan bijhouden op een papiertje hoe vaak je er over gedaan
hebt om een zes te gooien (dus hoe vaak je de kans hebt gekregen om
een zes te gooien).
Vergelijk tot slot voor jullie allemaal hoeveel kansen er nodig waren
om tot een goed resultaat te komen.
Probeer daarna eens uit hoe dat gaat met enen, of met vijven,
of met een ander getal....
Knutsel: Spreektoeter maken
'Uit de diepten roep ik u' zo begint de Psalm in de Bijbel. Soms
zeg je iets en wordt het niet gehoord. Soms moet je dus roepen.
Daarom maken we een spreektoeter. Zo wordt er altijd gehoord
wat je zegt.

Benodigdheden:
• A4 papier in verschillende kleuren
• Lijm, plakband of nietmachine
• Versierspullen zoals stickers of crepepapier
• Potloden, stiften
Werkwijze:

Van het A4 papier rol je een toeter die aan de
ene kant smal is en aan de andere kant breed.
Maak hem vast met plakband of lijm.
Laat de kinderen de toeter versieren.
Daarna laat u de kinderen door de toeter spreken. Doe het één
voor één, anders wordt het een kakofonie.
Zet alle kinderen op 1 na op de gang of in een andere ruimte
gaan staan. Laat het kind dat gaat roepen iets bedenken wat hij
of zij nog wel eens over zou willen doen omdat hij of zij denkt
dat het beter kan.
Laat het eerst de zin gewoon uitspreken, en daarna door de
toeter zeggen: 'Ik zou nog wel een keer opnieuw ...'
Kijk of de kinderen buiten de ruimte het kunnen horen.

