Online gezinsdienst 1e Paasdag
Hoi, wat fijn dat je vandaag met ons mee het Paasfeest viert!
Omdat we niet met elkaar in de kerk samen komen vieren doen we dit
vanuit ons eigen huis. Met deze liturgie kun je de hele dienst meedoen.
Bij elke vraag moet je een letter meenemen en al die letters vormen met
elkaar een zin.
Na de preek is er een moment waarop je jouw oplossing door mag bellen
of appen!!!
En daarmee kun je een leuke paas-prijs winnen – als je als een van de
eerste 5 het antwoord doorgeeft.
Veel succes!!!

Voor de dienst luisteren we naar het lied Licht van de wereld. Roos speelt dit
op de piano
Onze beameristen zorgen dat wij thuis mee kunnen kijken.
Wat is de achternaam van de beameristen van vandaag?
Bewaar de 4e letter
Hoe heet de kaars die de ouderling aansteekt?
Bewaar de 2e letter

..

We zingen het lied (vul aan): Christus onze Heer ..
Bewaar de laatste letter
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We bidden met elkaar
Zing je mee? De steen is weg
Luister naar het verhaal wat Renate nu vertelt.
Hoeveel kaarsjes branden er?
Bewaar de 1e letter

4

Jezus is het
voor de wereld – welk woord hoort hier?
Bewaar de 2eletter

5

Zing je mee? Weet je het al?
We gaan luisteren naar de Bijbel. We lezen Johannes 20: 1-19. Luister je
mee? Dan weet je vast het antwoord op de volgende vragen:
Hoe heet de vrouw die Jezus bezoekt bij het graf?
Bewaar de 2e letter

6

Wie dacht zij dat Jezus was? De
Bewaar de 4e letter

7

Wie stonden er in het graf? Twee
Bewaar de 1e letter

8

Tijdens de preek is er voor de jongste kinderen iets te kleuren(zie onderaan).
Tijdens de preek komt er 4 keer een letter in beeld
(Dus als je gaat kleuren moet je je vader of moeder even vragen op te letten
)
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Nu volgt de Paasgroet van de gemeente
Ondertussen speelt Roos op de piano .
Vul het missende woord van het lied wat je hoort in
Bewaar de 4e letter:
Mag ik dan bij jou

– als het echt niet anders kan…

13
Nu kun je de zin invullen. Zodra je het antwoord weet mag jij mij proberen te
bellen – als ik in gesprek ben mag je een app sturen.
Het nummer is 0636103965
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GEZEGENDE PAASDAGEN !!!! EN OOKAL IS ALLES NU ANDERS – WAT ALTIJD HETZELFDE BLIJFT IS
DAT GOD ER IS EN ALTIJD ZAL ZIJN !!! HOUD MOED EN HOUD VOL – WE KOMEN HIER DOORHEEN!!!

