Kruimelkerk, zondag 7 maart
Thema: Muren van Jericho
Verteller: Letta Smit
Muzikale ondersteuning: Carola Loeve
Welkom
Liedje: Hallo Hallo
Hallo, Hallo, Hallo welkom bij de Kruimelkerk.
Hallo, Hallo, Hallo, wie ben jij?
Liedje: Jozua ging op reis…

Melodie: Advocaatje ging op reis

Jozua die ging op reis met de Israëlieten.
God bracht hen naar Jericho, een hele grote stad.
Maar het volk kon er niet in door de hoge muren.
Jozua stuurde 2 spionnen stiekem naar de stad.
Daar verstopten zij zich snel in het huis van Rachab
De koning liet ze zoeken oh, ooooh hoe loopt dit af?
Liedje: Rachab had een groot geheim

Melodie: ik stond laatst voor een poppenkraam
Rachab had een groot geheim, o,o,o.
Spionnen zaten op haar dak, zo, zo, zo

De soldaten kwamen bij haar huis, maar Rachab zei:
“hier is niemand thuis”
De spionnen zijn al weg, de spionnen zijn al weg, de
spionnen zijn al weg.
De soldaten gingen snel weer door, o,o,o.
Ze zochten en ze zochten maar, zo, zo, zo
Rachab hielp de spionnen toen ontsnappen uit haar
hoge raam.
De spionnen gingen weg, de spionnen gingen weg,
de spionnen gingen weg.
Liedje: Jozua moet gaan lopen

Melodie: Zevensprong

Jozua moet gaan lopen met zijn leger om de stad
heen.
Ied’re dag een rondje, zes dagen lang.
En op dag zeven, 7 maal
Dat is wat we hoorden in’t verhaal.
En dat is één, dat is twee, dat is drie, dat is vier, dat
is vijf, dat is zes en dat is zeven.

Liedje: Jericho had muren
Jericho had muren
van metersdikke steen.
Maar God zei tegen Israël:
je komt er wel doorheen.
Ze bliezen op de horens
en sloegen op de trom.
Ze juichten voor de Here
in Zijn heiligdom.
En de muren van Jericho
de muren van Jericho, vallen om (2x)
Misschien heb jij zo'n Jericho
een levensgroot probleem.
Het lijkt alsof het muren heeft
je komt er niet doorheen.
Dan kun je Jezus danken
dat hij het overwon.
En juichen voor de Here
in Zijn heiligdom.
En de muren van Jericho
De muren van Jericho, vallen om (2x)
Afsluiting
Daag en tot de volgende keer!

Kruimelkerk online zondag 7 maart
Beste kinderen en ouders/verzorgers
Wat fijn dat jullie gaan kijken naar de Kruimelkerk online.
Dit is een begeleidende brief voor ouders/verzorgers zodat ze de kinderen kunnen helpen voor, na en
tijdens de Kruimelkerk.
Dominee Beer heeft al zijn best gedaan om een eigen muur te bouwen, dat is niet helemaal gelukt. Dat
kunnen jullie vast veel beter met blokken, lego/duplo of met dozen. We vinden het leuk als we daar een
foto van krijgen, dan kunnen we die laten zien in de Kruimelkerk. Deze foto kan worden gestuurd naar
kruimelkerk@pknhardinxveld.nl
•
•
•

•

een roltoeter om net zoals leger van Israel te blazen op de trompet als de stad Jericho omvalt.
thuis kun je meespelen met een muur/toren bouwen van Jenga of andere blokken. Blijft ie staan
of valt ie om?!
tekening en knutsels om thuis te maken. Mag voor de Kruimelkerk maar ook daarna.

er zit een traktatie in voor aan het eind van de Kruimelkerk. Schatkistjes met lekkere snoepjes
erin. Nu kunnen jullie met het lege doosje al een begin maken van een muur…

NB. We vinden het leuk om een foto te krijgen als je aan het kijken bent naar de Kruimelkerk. Misschien
willen papa en mama wel een foto sturen naar het volgende mailadres: kruimelkerk@pknhardinxveld.nl
Dan kunnen we die gebruiken om te laten zien in de Weekbrief.
Veel plezier met kijken naar de Kruimelkerk!
Dominee Beer

