
Jaarthema  2021-2022 Ik heb je lief

Tekst:  Psalm 36:6   Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.

Datum Onderwerp Lied
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“Ik heb je lief”
Psalm 36: 6-10
Wat is Liefde? Gods Liefde is oneindig (hoog als de
hemel). Liefde ontvangen en doorgeven.

Sela
Bij U is de bron= een

vertaling/bewerking van psalm 36

6-9 Gods belofte aan Noach en Zijn teken van trouw
Genesis 8 en 9
God vergeet Noach niet en zegent Noach en zijn zonen.
Hij doet een belofte aan Noach en geeft een teken van
trouw (regenboog)

The Psalmproject 'God van liefde, God
van Trouw'

20-9 De belofte van God aan Abram
Genesis 15/ Genesis 17
God doet wat hij belooft. Je kunt hem vertrouwen.
Liefde en trouw gaan samen.
God belooft Abram een zoon, maar Abram moet veel
geduld hebben. Hij neemt zelf de regie en dan wordt
eerst Ismaël geboren (zoon van Hagar), maar in
Genesis 17 krijgt Abram zijn nieuwe naam: Abraham
en herhaalt God de belofte dat hij een zoon krijgt van
Sara. In genesis 21 staat de geboorte van Isaak
beschreven.

Achterachterachterkleinkind

https://www.youtube.com/watch?v=r2TgP
qTsg_M

4-10 Mozes  geroepen door God (braamstruik)
Exodus 3 en 4
Mozes krijgt een belangrijke opdracht van God. Hij
moet het volk van God uit Egypte redden en leiden
naar het beloofde land. Mozes vindt zichzelf niet
geschikt, maar God kiest hem uit en leidt Mozes om
zijn taak te doen.  God heeft Mozes en zijn vok Israël
lief.

Kinderopwekking 11 Gewoon maar een
knecht

1-11 David wordt koning van Israël
1 Samuel 16
God kiest niet op grond van de buitenkant, maar God
let op hoe een mens van binnen is (vers 7).

The Psalm Project Psalm 139

15-11 Vriendschap tussen David en Jonathan
1 Samuel 18
Een vriendschap in moeilijke tijden. David moet
vluchten voor de vader van Jonathan, Saul.

Opwekking voor kids 96
Ik vind het fijn om je vriend te zijn

29-11 Aankondiging van de geboorte van Jezus
Lucas 1: 26-38 en Matt. 1: 20-25
Gods liefde wordt zichtbaar in de komst van Jezus naar
de aarde. De geboorte wordt aangekondigd door de
engel. De engel heeft een bericht voor Maria en voor
Jozes

Opwekking 619: sta op en prijs Hem

13-12 De wijzen uit het Oosten
Matt. 2
De belofte wordt werkelijkheid: God is trouw.

Ere zij God, Kees Kraaijenoord



De belofte is voor de hele wereld bestemd. Gods liefde
is voor iedereen. Gods liefde reikt tot aan de hemel. Er
staat een ster ten teken van de geboorte van Gods
zoon.

17-1 Zacheus
Lucas 19: 1-10
Jezus heeft liefde voor alle mensen. Hij kijkt om
naar mensen die door hun omgeving soms
geminacht worden. Ook als mensen fouten
maken, wil Jezus bij hen zijn. Hij houdt van ieder
mens. De verkeerde dingen keurt hij wel af, maar
de mens zelf nooit.

Zacheus

https://www.youtube.com/watch?v=fE
sbJ-rymec

31-1 De Samaritaanse vrouw
Johannes 4: 1-42

Sela/ Vreugde van mijn hart

14-2 Ruth, de vrouw uit Moab
Ruth 1
Het verhaal van Ruth laat zien dat Liefde en trouw bij
elkaar horen. Ruth verlaat haar schoonmoeder niet, ze
kiest voor haar schoonfamilie, haar volk en haar God.

https://www.youtube.com/watch?v=ez
qVaJAB5Ss

iemand als Ruth
Elly en Rikkert/ meester richard

7-mrt Boaz, de man uit Betlehem
Ruth 2
Boaz voelt zich als familielid verantwoordelijk voor
Ruth en Naomi. Hij is hun Losser en trouwt met Ruth.

BB: Stef Bos Jouw land is mijn land
MB: Liedjes rond de Bijbel 'Zeg niet

meer nee'
https://kerkliedwiki.nl/Zeg_niet_meer_

%27nee%27
21-3 Jezus wordt gedood

Lucas 23
In het sterven van Jezus wordt Gods ultieme liefde
zichtbaar door het offer van zijn zoon.

Alle mogelijke paasliedjes (lijden en
sterven)

4-4 Jezus is opgestaan uit de dood
Lucas 24
De opstanding laat zien dat Gods Liefde het kwaad en
de dood overwint. Gods liefde gaat door de dood heen.

Alle mogelijke paasliedjes (opstanding)

16-5 Esther wordt koningin van Perzië
Ester 1 en 2
De joodse Esther wordt koningin aan het Perzische hof
en zorgt er samen met Mordechai voor dat het joodse
volk gespaard wordt. Gods bescherming voor zijn volk
wordt zichtbaar in het boek Esther.

Lopen op het water
Opwekking 789

BB: Matthijn Buwalda/ Esther

30-5 Pinksteren:  God laat ons niet alleen
Handelingen 2

Alle mogelijke Pinksterliedjes

13-6 De bekering van Saulus
Handelingen 9
Jezus zorgt ervoor dat mensen radicaal kunnen
omkeren, richting  het licht.

Sela/ God keer alles om

27-6 Gods Liefde doorgeven aan elkaar
Galaten 5: 7 – 6: 10

Elly en Rikkert/ Laat zo je licht maar
schijnen

11-7 Gods Liefde doorgeven met je woorden
Jakobus 3

Sela/ Jezus liefde voor mij

https://www.youtube.com/watch?v=ezqVaJAB5Ss
https://www.youtube.com/watch?v=ezqVaJAB5Ss

