In je eigen huis - Kerk op Schoot
zondag 10 mei 2020
Ook in mei gaan de vieringen in de kerk niet door i.v.m. het
coronavirus. Daarom hebben we een Kerk op Schoot gemaakt
die je thuis kunt houden om op deze manier stil te staan bij alles
wat er gebeurt en thuis Kerk op Schoot kunt vieren.
Vooraf: lees vooraf het boekje even door zodat jullie weten wat
nodig is. Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje, dit kan een
gewone kaars zijn of een waxinelichtje.
We wensen jullie een fijne viering!

De weg van Jezus

Eerst steken we thuis een kaarsje aan
en we bidden dan samen:
Dank u voor het lichtje,
dat brandt voor ons hier samen.
Door dat lichtje weten wij,
God is er ook bij.
Amen.
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Welkom! We zingen: Jezus houdt van kinderen
https://www.katholiekamersfoort.nl/jezus_houdt_van_kinderen/
1 Jezus houdt van kind’ren
ook van mij, mij, mij
Jezus houdt van kind’ren,
ook van mij, mij, mij

Kinderen, ook mij,
maakt hij altijd blij
Jezus houdt van kind’ren,
ook van mij, mij, mij

2 Jezus houdt van kind’ren,
zoals jij, jij, jij
Jezus houdt van kind’ren,
zoals jij, jij, jij

Kinderen, zoals jij,
maakt hij altijd blij
Jezus houdt van kind’ren,
zoals jij, jij, jij (2x)

We gaan luisteren naar een verhaal . Luister
maar mee: De weg van Jezus
.

Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij
vertelde dat hij dood zou gaan.
Maar toch zei Jezus: ‘Wees niet bang.
Jullie geloven in God, jullie geloven ook
in Mij. De hemel, het huis van mijn Vader,
is groot genoeg voor alle lieve mensen.
Als het niet zo was, had Ik dat niet zo
tegen jullie gezegd. En in de hemel
zullen we weer samen zijn, voor altijd.
Jullie weten waar Ik heen ga en jullie
kennen ook de weg daar naartoe. Die
weg moeten jullie volgen.'
Een van Jezus' leerlingen zei: ‘Maar, Heer, wij weten helemaal niet
waar U heengaat. Dus hoe moeten wij de weg dan kennen?' Jezus
zei toen: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan
zomaar bij God komen, je moet mij volgen.'
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Jezus zei ook: 'Misschien is dat best moeilijk te begrijpen, maar als je
Mij ziet, zie je ook God de Vader. Alles wat Ik jullie leer en zeg, verzin
Ik niet zelf. Dat vertelt God de Vader mij. Luister goed, want Ik zeg
iets belangrijks tegen jullie: Als je in Mij gelooft, dan kun je ook doen
wat Ik doe. En zelfs nog wel meer! Want Ik zal dood gaan en naar
de Vader gaan. Maar jullie blijven hier, dus jullie kunnen met mijn
werk doorgaan.'

Luister en zing mee met het liedje: Ga je mee,
zeg niet nee
Luister mee naar het liedje ‘Ga je mee, zeg niet nee’
https://www.katholiekamersfoort.nl/ga-je-mee/
Als jullie het liedje nog een keer luisteren, kunnen jullie misschien
wel meezingen!
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Laten we nu samen bidden:
Jezus gaat naar zijn Vader in de hemel; hij wijst ons de weg naar
God. Maar Jezus heeft natuurlijk ook een moeder: Maria.
In mei denken we veel aan de moeder van Jezus.
En op deze dag speciaal: want het is Moederdag.
Daarom bidden we vandaag met Maria.

We gaan knutselen!
En omdat het vandaag ook Moederdag is, gaan we tulpen
knutselen.
Wat heb je nodig?
- Lijm
- Gekleurde vouwblaadjes
- Groen A4-papier
- Hulp van papa of mama J
Doe maar mee met het volgende filmpje:
https://youtu.be/D2EychGZtCM
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Veel knutselplezier!
Als jullie het leuk vinden, maak dan een foto van jullie tulpen en
stuur deze naar kerkopschoot@hotmail.com.

Jullie mogen nu allemaal een kaarsje aansteken
en vertellen voor wie je dit kaarsje aansteekt. Als de
kaarsjes aan zijn, kunnen jullie samen zingen:
https://www.katholiekamersfoort.nl/we-steken-een-kaars-aan/
We steken een kaars aan
dat licht brengt ons bij U.
Want U lijkt
op dat warme licht,

er komt een gloed
op ons gezicht.
’t Wordt fijner met elkaar.
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We steken een kaars aan
dat licht brengt ons bij U.
Dat licht zegt
wat ik zeggen wil,

we worden samen
even stil.
’t Wordt fijner met elkaar.

Tot slot bidden we met de woorden die Jezus
ons gegeven heeft:
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Zegen: Jullie blazen nu samen de kaars uit en we zeggen:
God die er vandaag ook bij is geweest,
Zegent ons, in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Wat fijn dat jullie vandaag ‘In je eigen huis – Kerk op Schoot’
hebben meegevierd!
We hebben voor jullie nog een kleurplaat bijgevoegd, van
Jezus en zijn moeder Maria, zie op de volgende bladzijde!
Dit seizoen is er verder Kerk
op Schoot op:
 zondag 5 juli 2020
(waar is
afhankelijk van de
coronamaatregelen. Houd
de site hiervoor in
de gaten.)
Doen jullie dan ook weer
mee?

Wil je meer informatie over
Kerk op Schoot, mail dan
naar:
kerkopschoot@hotmail.co
m
Ook zoeken wij helpende
handen voor Kerk op
Schoot! Wil je hierover
meer weten, mail ons!
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