Uitgewerkt bezinningsmoment / Avondwoordje

kinderen

thema

Dit avondwoordje heeft als centraal thema: kinderen / onschuld / dromen / een plaats voor
iedereen.

praktisch

Ruimte:

Stille ruimte

Materiaal:

Rustige muziek
Muziek Children (Twarres)

Duur:

Maximum 15 minuten

Sfeer:

Zet wat rustige muziek op bij het begin, eventueel kun je hier en daar een kaars
plaatsen.

Uitwerking

Inleiding: Je kunt kort het thema toelichten (zie hoger).

Tekst: Wolk zijn
Ik lig op mijn rug, op mijn rug in het gras.
Ik wou dat ik licht als de wolken was,
steeds maar verwaaiend en anders van vorm,
een hond … een haai … een regenworm…
Dan zweefde ik mee met de wind naar de zee
en daar trok ik andere wolken mee:
we maakten een kringetje, hand in hand,
en dreven dan samen terug over land;
En als ik beneden heel misschien
een jongetje hier in het gras zou zien
in een spijkerbroek en een gele trui,

dan werd ik een zomerse regenbui
en vil ik precies naast hem neer op de grond
en hoop dat hij dat dan gezellig vond!

Lied: Children (Twarres)

We're coming from far, over oceans of time
We're coming from places we once left behind
We're looking for love, in the heart of every man
We're looking for reasons we'll all understand
We are in need, we want a place for everyone
We shine through love, we are the children of the sun

We komen van ver, over zeeën van tijd
We komen van plekken die we ooit achter ons hebben gelaten
We zijn op zoek naar liefde, in het hart van iedereen
We zijn op zoek naar redenen die we allemaal begrijpen
We hebben hulp nodig, we willen een plek voor iedereen
We stralen door liefde, we zijn de zonnekinderen

We follow our dreams and we'll never stop
We follow our hopes and we'll never give up
Until we have found the warmth of the sun
Until we are one

We volgen onze dromen en we zullen nooit ophouden
We volgen onze hoop en we zullen nooit opgeven
Tot we de warmte van de zon hebben gevonden
Tot we één zijn

We are in need, we want a place for everyone
We shine through love
We are forever on the run.

We hebben hulp nodig, we willen een plek voor iedereen
We stralen door liefde
We zijn voor altijd op de vlucht

We are in need, we want a place for everyone
We shine through love, we are the children of the sun

We hebben hulp nodig, we willen een plek voor iedereen
We stralen door liefde, we zijn de zonnekinderen

We're coming from far, over oceans of time
We're coming from places we once left behind
We're looking for love, in the heart of every man
We're looking for reasons we'll all understand

We komen van ver, over zeeën van tijd
We komen van plekken die we ooit achter ons hebben gelaten
We zijn op zoek naar liefde, in het hart van iedereen
We zijn op zoek naar redenen die we allemaal begrijpen

We follow our dreams and we'll never stop
We follow our hopes and we'll never give up
Until we have found the warmth of the sun
Until we are one, the children of the sun.

We volgen onze dromen en we zullen nooit ophouden
We volgen onze hoop en we zullen nooit opgeven
Tot we de warmte van de zon hebben gevonden
Tot we één zijn, de zonnekinderen

We shine
Through love

We stralen
Door liefde

Slot: Als wij niet meer geloven dat het kan
Link met het lied  jonge mensen geloven dat het kan, dat de wereld beter kan, dat iedereen
liefde in het hart heeft, dat iedereen een plek heeft, dat de zon warmte geeft voor iedereen.

Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houden van, wie dan wel?
Als wij niet meer proberen om van fouten te leren,
als wij het getij niet keren, wie dan wel?
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Als wij niet meer zeggen hoe het moet, wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet, wie dan wel?
Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen,
voor een kans op betere dagen, wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel?
Als wij niet meer komen met een plan, wie dan wel.
Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen,
voor de kinderen van morgen, wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen
waar zij in kunnen springen, wie dan wel
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