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Samenzang voor en met de kinderen:
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja
Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één
Als je bidt...
Halleluja, halleluja, halleluja
Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen
Als je bidt
Halleluja, halleluja, halleluja
Welkom en mededelingen
Stil Gebed, bemoediging en groet
Zingen: Lied Psalm 25: 1,2
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande

van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.
Gebed
Zingen: Lied 299j: 1,2
Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,
om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.
Gebed
Kindernevendienst
Zingen: projectlied op de melodie van
Kijk toch hoe Jezus hier knielt
en sluit je ogen niet voor Hem.
Luister, nu klinkt weer zijn stem:
‘Ik kies Gods plan met hart en ziel’.

refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt
1e lezing: Exodus 34: 27-35
27De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze
geboden op schrift, want op grond van
deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28Veertig dagen en
veertig nachten bleef Mozes daar bij de
HEER, zonder te eten of te drinken. En hij
schreef de tekst van het verbond, de tien
geboden, op de platen.
29Mozes daalde de Sinai af, met de twee
platen van het verbond bij zich. Hij wist niet
dat zijn gezicht glansde doordat hij met de
HEER had gesproken. 30Toen Aäron en de
andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te
gaan, 31maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij
hem en Mozes sprak met hen. 32Daarna
kwamen ook de andere Israëlieten. Hij
droeg hun op zich te houden aan alles wat
de HEER hem op de Sinai gezegd had. 33Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn
gezicht met een doek. 34Steeds wanneer
Mozes voor de HEER verscheen om met
hem te spreken, deed hij de doek af, totdat
hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de
Israëlieten dan zei wat hem opgedragen
was, 35zagen zij hoe zijn gezicht glansde.
Daarna bedekte hij zijn gezicht met de
doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging
spreken.

Zingen: Opwekking 886
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar
hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen
opeens niemand meer, behalve Jezus, die
nog bij hen stond.
9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen
hen dat ze aan niemand mochten vertellen
wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.
Zingen: Lied 543

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

2e lezing: Marcus 9: 2-9
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge
berg op, waar ze helemaal alleen waren.
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen,
zo wit als geen enkele wolwasser op aarde
voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes,
en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het
woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is
goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en
een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij
moest zeggen, want ze waren door schrik
overweldigd. 7Toen viel de schaduw van
een wolk over hen, en uit de wolk klonk een

Uw marteling, uw lijden,
in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onze glorie zijn.
Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.

Verkondiging
Zingen: Lied 540
Het waren tien geboden
die God schreef in de steen,
het waren tien geboden,
voor elke vinger één.
De wind blaast in vier streken,
wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken
de tien geboden voort
en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.
Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Israël heeft gezworven
vier maal tien jaren lang.
Elia heeft gelopen
tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen
vier maal tien dagen lang
en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is,
maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang
en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn.
Dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam.
Gebeden/aansluitend zingen: Lied 1006
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
Collecte
Zingen: Lied 315
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen

