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Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.
Moment voor grote en kleine kinderen
Projectlied voor de 40-dagen-tijd (zie apart vel)
Refrein - vers 2 - Refrein (met de kinderen)
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We zijn stil en openen ons hart voor God
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Onze hulp is in de naam van de HEER
een HEMEL
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 Eeuwige God, 

HOOR NAAR ONS BIDDEN!
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Gij,
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BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
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Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
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Breng ons in het rein met U en met elkaar.
ZEGEN
ONS- MET VREDE
ge - ze
gend
is
zijn
naam!
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN
Psalm 25: 1, 2, 3

We gaan zitten.

ons.

(het gloria zingen we weer met Pasen)

Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.



He - re God ont - ferm U o - ver

Lied 834: 1, 2, 3

Orgelspel (lied 545)
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Voorbereiding
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Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:

120

De liturgische kleur is paars, de kleur die soberheid
en inkeer uitdrukt.
Voorganger:
Organist:

Korte inleiding op deze viering

De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.

Woord

120

A

S 

Groet
v: De Heer zij met U Hij
g: OOK MET U ZIJ DES HEER
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1 Kor. 13: 1-13
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engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meerzijn
dan een dreunende gongwij
of een
schelle uit
cimbaal.
2Al ons
- ken
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had ik de gave om te
profeteren
en
doorgrondde

   ik  
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alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het
geloof dat bergen kan verplaatsen
– had
Je - zus Chris
- tusik de
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niet, ik zou niets zijn. 3Alverkocht ikmijn bezittingen



A
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik
mijn lichaam prijs en kon
opgend
zijn – hadisik zijn
geik -daar
ze trots
de liefde niet, het zou mij niet baten.
4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent
geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het
kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze.
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8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen
verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis
verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. 10Wanneer het volmaakte
komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11Toen ik nog
een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een
kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12Nu
kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan
we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de grootste daarvan is de liefde.
Lied 791: 1, 3, 5, 6
Lucas 9: 28-36
Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij
met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te
bidden. 29Terwijl hij aan het bidden was, veranderde
de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding
stralend wit. 30Opeens stonden er twee mannen met
hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31die in
hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over
het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten
volbrengen. 32Petrus en de beide anderen waren in
een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten,
zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee
mannen die bij hem stonden. 33Toen de mannen zich
van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus:
‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie
tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een
voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34Terwijl hij
nog aan het spreken was, kwam er een wolk
aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze
werden bang toen de wolk hen omhulde. 35Er klonk
een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn
uitverkorene, luister naar hem!’ 36Toen de stem
verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over
het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat
ze hadden gezien.
Lied 545: 1, 2, 3, 4, 5
Preek
We zijn stil voor God
Lied 543: 1, 2, 3

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie)
onder orgelspel: Psalm 25 - Joh. Th. Lemckert (1940)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

•

Onze Vader
die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Lied 601 (staande)

Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
Orgelspel (lied 601)
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