Kinderdankzeggingsdienst voor Eva Ella Mana van der Wijk en Julian Bloem
17 oktober 2021 Pianist Bas Wuite, voorganger Aly Meijer
Welkom
Aansteken van de kaarsen door broer Melle en zussen Marit, Leanne en
Veerle. Andere kinderen? Julian en Eva?
Zingen: Vrede voor jou 1, 2
Bemoedigende woorden gebaseerd op psalm 124
1 Een pelgrimslied van David:

Was de Ene niet voor ons geweest,
– gemeente, blijf het herhalen –
2 was de Ene niet voor ons geweest,
4 dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld,
5 wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water.
6 Geprezen zij de Ene, die ons niet ten prooi gaf:
7 wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers,
het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen.
8 Onze hulp is in de naam van de ENE
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van haar handen,
Genade zij ons en vrede
van God, die is als een Vader, als een Moeder
en van Jezus Christus,
in ons midden door de Heilige Geest.
Amen.
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zingen couplet 3
Jij die ons kent,
Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagttijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn
Gebed: Laten we samen stil worden en ons hart openen voor God -stilteGoede God,
Wij zijn als mensen zo kwetsbaar,
we worden overspoeld door een hoeveelheid aan informatie en ideeën,
meningen en onzin, nepnieuws en echt nieuws.
Het is vaak zo druk in ons hoofd.
We hebben dieren en planten, en elkaar, mensen, hard nodig,
waarom staan we elkaar en de natuur dan zo naar het leven?
Vinden we alleen bij U de geborgenheid die we zoeken?
Zijn wij als mens, als kind, hulpeloos zonder Uw hulp?
Of kunnen we ook elkáár die veiligheid geven?
Goede God,
zolang wij leven, zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft, zolang bent U ons aller Vader en Moeder
wij danken u voor al wat leeft.
Amen
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Laten we zingen: Take, o take me as I am

Neem mij aan zoals ik ben. Wek in mij wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Lezen Bijbelverhaal uit de prentenbijbel: Noach, Genesis 6-8
Het is niet fijn meer op aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn
God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach.
Op een dag praat God met Noach. ‘Noach’, zegt God, ‘ik heb er spijt van dat ik
mensen heb gemaakt. Ze zijn slecht. Ik ga de aarde schoonspoelen. Overal zal
water vandaan komen. Uit de lucht, uit de grond en uit de zee.
Jij bent de enige die nog naar mij luistert, Noach. En je bent een eerlijke man.
Daarom zal ik voor jou zorgen.
Maak een grote boot, een ark. Die ark is voor je gezin en voor de dieren. Ik
stuur zelf de dieren naar je toe.’
Noach is erg geschrokken, en hij begint meteen te bouwen.
De mensen uit de buurt zijn verbaasd. Ze vragen: ‘Wat ben je toch aan het
doen, Noach?’
‘Er komt water, heel veel water over de aarde’, zegt Noach.
‘Want God ziet dat jullie zoveel slechte dingen doen.’
De mensen lachten hem uit. Ze geloven Noach niet.
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Noach trekt zich niets van de mensen aan. Hij gaat verder met bouwen, totdat
de ark klaar is.
Van alle kanten komen er dieren aan, twee aan twee. Twee olifanten, twee
kikkers, twee struisvogels, twee vlinders. Van andere dieren komen er wel
zeven paren tegelijk.
Als alle dieren binnen zijn, gaat Noach met zijn gezin ook de ark in. God doet de
deur achter hen dicht.
Het water komt. Grote golven en stromende regen bedekken de aarde. In de
ark is het warm en droog. Veertig dagen en veertig nachten regent het.
Het duurt erg lang. Dan houdt de regen eindelijk op.
De ark drijft op het water. Noach kijkt elke dag uit het raam van de ark. Hij ziet
alleen water, zo ver hij kijken kan. Dan begint het te waaien en langzaam zakt
het water.
De ark blijft vastzitten op een berg. Het water zakt verder. Noach laat een paar
keer een vogel uitvliegen. Maar de vogel kan geen eten vinden op het water en
hij komt weer terug. (weet iemand welke vogel dat was, de eerste vogel die
Noach weg liet vliegen? Antwoord: Een raaf.)
Op een keer komt de vogel niet meer terug. Hij heeft eten gevonden en nu
weet Noach dat de aarde echt droog wordt!
‘De aarde is droog’, zegt God. ‘Ga maar uit de ark. Jullie zijn de nieuwe
bewoners van de aarde.’ Noach dankt God, omdat hij zo goed voor hen heeft
gezorgd.
‘Kijk’, zegt God. In de lucht ziet Noach een prachtige regenboog.
‘Ik maak een afspraak met jullie’, zegt God. ‘Ik beloof dat er nooit meer zoveel
water over de aarde zal worden uitgestort. Ik zal niet weer zoveel mensen en
dieren laten sterven. Deze regenboog is het teken. Als ik die boog in de wolken
zie, denk ik aan wat ik heb beloofd.’
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Zingen: Het lied van de regenboog (zie orde van dienst)
Bijbellezing: We lezen uit Marcus hoofdstuk 10: de verzen 13-27
De mensen probeerden kinderen bij Jezus te brengen om ze door hem te laten
aanraken, maar de leerlingen berispten hen.
Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen
bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan
wie is zoals zij.
Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God,
zal er zeker niet binnengaan.’
Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te
leggen.
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op
zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen
aan het eeuwige leven?’
Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.
U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen
vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw
moeder.’
Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’
Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar
huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een
schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’
Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij
had namelijk veel bezittingen.
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor
rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te
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gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te
gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog
gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar
niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’
Zingen: Handen heb je om te geven Zullen we bij ieder lichaamsdeel wat we
horen zingen, onze handen daarop leggen? en dat lichaamsdeel aanraken?
Vele handen maken licht werk: Handen maken en wensen schrijven
We gaan elkaar helpen. Wie heeft een mooie maat handen? Die trekken we om
en dan kunnen de volwassenen daar wensen opschrijven en als je zelf ook al
kunt schrijven, mag je ook een wens opschrijven, een voor Julian en een voor
Eva. Ook op de al gemaakte hartjes kunnen we wensen schrijven. Dus we
hebben heel veel handen en pennen! nodig.
Oefenen met liederen
Ondertussen kunnen de mensen die niet meer schrijven of knutselen wel even
samen een lied oefenen. Het slotlied ‘O, waar wil je heen gaan?’
Korte overweging en gesprek met de kinderen
Er was eens een kasteelheer. Hij had een groot landgoed met daarop een groot
kasteel met veel personeel.
Toen ie oud was en niet meer kon lopen, had hij alleen nog een stoel om op te
zitten en een tafel van ongeveer 2 vierkante meter, zo groot als deze tafel
ongeveer. Daar lag alles op wat hij nodig had, een pen, wat papier, een
telefoon, een paar goede boeken, een brief van een goede vriend, een
radiootje waar wat muziek uit kwam.
Ineens na al die jaren begreep hij niet meer zo goed waarom hij tijdens zijn
leven zo’n groot kasteel nodig had gehad, met zoveel grote kamers.
Ook kreeg hij spijt, dat hij zoveel tijd had besteed aan het uitbreiden en
onderhouden van zijn bezit, want daardoor had hij niet het gevoel gekregen
dat hij echt tevreden was met wat hij had.
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Maar ineens was hij dus heel tevreden met die ene tafel en die ene stoel,
en was hij er achter gekomen dat hij meer niet nodig had dan dat.
Eigenlijk besef je pas wat je écht nodig hebt, wanneer je niet veel meer kunt.
Iets vergelijkbaars overkwam mij laatst ook:
Ik was een keer mijn fiets kwijt,
wat was er aan de hand?
Ik was met mijn fietssleutel in de hand
mijn paraplu uit mijn tas gaan pakken,
en toen viel dus die sleutel uit mijn hand,
naast mijn fiets op de grond,
Mijn fiets, die ik vlak daarvoor op slot had gezet.
Toen ik terugkwam uit een bespreking:
fiets weg, foetsie, verdwenen,
en dus moest ik lopend terug naar huis.
Zonder fiets, de hele weg terug naar huis
het voelde alsof ik niets meer had,
ik had geen werk, ik had geen fiets, ik had niets,
maar ik liep daar met mijn ziel onder de arm
en met mijn eigen benen
en dus ging ik maar lopen en lopen
en onderweg zag ik een man
hij lag te slapen op een bank
en naast hem lag nog een man te slapen op diezelfde bank
ik voelde me meteen verwant
want ook zíj hadden niets
niet eens een fiets
ja, zo kan het gaan in het leven
zo heb je alles en zo heb je niets
maar wie is er beter af? Iemand met alles of iemand met niets?
Die twee mannen leken wel vrienden
ook al sliepen zij op straat
zij hebben in ieder geval elkaar nog, dacht ik
maar wat heb ik?
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Wanneer ben je nu echt geslaagd in het leven?
Wanneer heb je nu echt iets bereikt?
Ik bedacht me, dat wanneer je een echte vriend bent voor iemand,
dat je dan wel geslaagd moet zijn in het leven,
dat is al genoeg.
En ik begon me helemaal blij te voelen,
want ik had wel een vriend,
sterker nog, ik had er wel drie,
drie hele goede vrienden,
op wie ik altijd kan bouwen en wie ik altijd kan vertrouwen
en zij mij.
Ja, wanneer doe je wat je doen moet in het leven?
Wanneer heb je het hoogst haalbare bereikt?
Dat is wat die rijke jongen zich ook afvroeg.
Doe ik wel wat ik moet doen? Doe ik wel het goede? Ik mis iets...
Bereik ik met het leven, wat ik nu leidt wel het eeuwige leven?
Ben ik op de goede weg?
Naar het koninkrijk van God!?
Ja, hij was er bijna, zei Jezus
en Jezus keek hem met liefde in zijn ogen aan.
De rijke jongeman moest alleen nog even al zijn bezittingen verkopen en
weggeven aan de armen
om zich vervolgens aansluiten bij Jezus en zijn vrienden.
Maar dát nee, dat deed ie niet. Niet meteen althans, hij ging bedroefd naar
huis, want hij had veel bezittingen.
Hij voelde zich verantwoordelijk voor al zijn landerijen
en voor alle mensen die daarop leefden en werkten.
Dat kon hij niet zomaar loslaten en dan zomaar Jezus gaan volgen.
Zou jij dat wel kunnen? Al je speelgoed achterlaten? En je broer, je zussen? Dat
is toch wel moeilijk hè
Maar zou die rijke jongeman dan het koninkrijk van God niet kunnen bereiken?
Bij God is alles mogelijk, zegt Jezus.
Misschien was die jongen er al, maar wist hij het nog niet.
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Hij miste nog iets in zijn leven, maar hij wist niet zo goed wat dat was.
Misschien miste hij een echte, iemand voor wie hij kon zorgen,
maar dat deed hij al!
Hij liet al zijn bezittingen niet in de steek en alles en iedereen die op zijn
landgoed leefde, want hij hield van die mensen.
Hij miste alleen nog iets in zijn leven. Kunnen jullie raden wat dat is?
Wat zou deze rijke jongeman nu gemist hebben in zijn leven?
Waarom vroeg hij Jezus om raad?
Zou een rijk persoon niet meer zo goed weten,
wat nu écht belangrijk is in het leven?
Is dat wat hij eigenlijk vraagt aan Jezus? Wat is nu écht belangrijk?
Als je veel geld hebt kun je wel vanalles en nog wat kopen, maar er zijn ook
dingen die je níet kunt kopen en die dingen zijn nog veel belangrijker.
Wat zijn dat voor dingen denken jullie?
Welke dingen kun je niet kopen, maar zijn wel heel belangrijk?
(Liefde, Vriendschap? Kinderen?)
Weet jíj wat je écht nodig hebt?
Wat is nou echt belangrijk voor jou in je leven?
En wat is het koninkrijk van God denken jullie?
Wanneer ben je daar en hoe kom je daar?
Wat betekent voor jou het koninkrijk van God?
Daar kunnen we een andere keer ook nog eens verder over nadenken
misschien. We hoeven ook niet overal meteen een antwoord op te hebben.
Gelukkig maar.
Amen
Muziek
Open ruimte met kinderdankzegging:
Toespraak voor de ouders
9

Beste ouders,
Jullie hebben Eva en Julian bij ons in de gemeente gebracht om stil te staan, bij
het geschenk van hun leven. Jullie weten als geen ander hoe kwetsbaar het
leven kan zijn. En misschien is de dankbaarheid voor deze twee kinderen
daardoor alleen nog maar groter geworden.
Als gemeente willen we jullie graag laten weten dat jullie er niet alleen voor
staan en dat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn en de
geloofsopvoeding van jullie kinderen.
Als gemeente zijn wij blij met jullie en zeggen wij dank voor jullie kinderen.
Met jullie samen willen wij dan ook God danken voor Julian en Eva
en God ook vragen om bescherming en om zegen.
Nu wil ik aan de gemeente vragen om, indien mogelijk, te gaan staan.
Vraag aan de gemeente
Gemeente van Christus, wij zijn met elkaar verbonden door Gods liefde en
trouw. Wij leven van haar Geest en vormen samen een geheel, waarvan
Christus het fundament is.
Wilt u beloven in eenvoud en gemoedelijkheid te zullen delen in de zorg voor
Eva en Julian en waar mogelijk bij te dragen aan het welzijn van beide
kinderen? Wilt u hen gedenken in uw gebeden en hun ouders steunen bij de
geloofsopvoeding?
Wat is daarop uw antwoord?
Ja!
Voordat we overgaan tot het vragen van Gods zegen voor de kinderen, wil ik
aan de ouders de gelegenheid geven om iets te zeggen, mochten jullie dat
willen.
Gelegenheid voor de ouders om dank te zeggen
Zegenbedes voor de kinderen
Nu willen wij God vragen om Gods bescherming en zegen over de levens van
Eva Ella Mana van der Wijk en Julian Bloem. Kom maar naast me staan op de
stoelen.
Julian en Eva Ella Mana,
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Moge God je hoofd zegenen, met wijsheid en zuiverheid van geest
Moge God je ogen zegenen, zodat ze zullen stralen en altijd het licht blijven
zien, ook door tranen van verdriet heen,
Moge God je oren zegenen, zodat ze zullen luisteren naar de stem van je hart,
Moge God je neus zegenen, waarmee je in vrijheid mag in- en uitademen.
Moge God je mond zegenen, waarmee je kan lachen, huilen, zingen en
spreken.
Moge God je handen zegenen, waarmee je kunt geven en ontvangen.
Moge God je voeten zegenen, die stevig op de aarde staan en je zullen dragen
en brengen, waarheen je maar wilt gaan.
Moge God jullie levens zegenen en jullie vrede geven.
Amen.
Kado’s geven en brieven en de hartjes en handen en de wensen in de oren
fluisteren
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onze Vader (zie inlegvel)
Gebed
Goede God, onze Vader en onze Moeder,
Wij danken u voor deze twee jonge levens,
Wij danken U voor uw trouw aan Eva en Julian
We vertrouwen erop dat U hen met liefde omgeeft en in liefde zult laten
groeien.
Bescherm hen tegen gevaren en schenk hen een vrolijk en gezond leven.
Wij danken u dat U Julian en Eva aan hun ouders en grootouders hebt
toevertrouwd.
Wij zijn dankbaar, dat zij hun kind en kleinkind met hulp van uw wijsheid en
vreugde mogen opvoeden. Wees hen nabij.
Wijs de gemeente de weg om deze kinderen in verantwoordelijkheid
en in Uw vrede op te laten groeien.
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Zegen in deze kinderen ook ons en help ons om hen behulpzaam te zijn
bij het luisteren naar de klank van de taal van de liefde
en woorden van hoop en belofte
Zegen in dit kind ook ons en help ons om hen behulpzaam te zijn
in het met elkaar omgaan als vrienden en
in het delen van de gaven van vrede en van goddelijke vreugde
Zegen in deze kinderen ook alle andere kinderen,
dat zij eveneens de bescherming krijgen die zij nodig hebben
dat zij eveneens mogen gaan op uw weg van liefde en vrede
over de paden van de wereld, door de straten van het leven
met een warm en eerlijk hart.
Zegen in deze kinderen ook de natuur, die hen rust geeft en gezond houdt,
dat zij in harmonie zullen leven met al wat leeft
en dat wij hen daarin behulpzaam mogen zijn.
Bidden wij nu samen in stilte wat niemand voor ons zeggen kan en waar wij
soms zelf niet eens de woorden voor kunnen vinden, maar wat leeft op de
bodem van ons hart.
-StilteEn laten nu al onze gebeden samenkomen in het gebed, dat Jezus Christus ons
leerde, het Onze Vader, een oud gebed in nieuwe woorden verwoord:
God, Verborgen aanwezig
dat uw naam aan het licht komt
dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart
dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid
dat wij ontvangen wat wij nodig hebben
om onze bestemming te leven
dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen
maar zoeken naar vrede
dat wij niet losraken als het lastig wordt
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maar verbonden blijven met u
Geef ons daartoe de moed en de kracht
het geloof, de hoop en de liefde
die van U komt,
vandaag en alle dagen
totdat alles is voltooid.
Amen
Zingen slotlied (z.m. staande) O, waar wil je heen gaan? 1, 2, 4, 5

Zegenbede

Gezongen zegenbede lied 829
De liefde gaat ons voor van den beginne
zij is een lichtend spoor een vuur van binnen dat straalt.
De hoop die in ons is en ons doet leven,
dat is een erfenis om door te geven voorgoed
Wij houden ons bereid om te ontvangen
de Geest die ons geleidt en ons verlangen vervult.
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Antwoordlied:
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