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Uit liefde voor jou
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Veertig dagen lang bereiden wij ons voor op het komende paasfeest. 
Veertig; naar het voorbeeld van Jezus die zich in de woestijn veertig dagen 
voorbereidde op z’n taak: verkondiging van het Goede Nieuws. Naar het 
voorbeeld van Elia die zich veertig dagen terugtrok in de woestijn. Naar het 
volk dat veertig jaar door de woestijn trok om zich de leefregels van het 
nieuwe land eigen te maken. In de oude kerk bereidden doopleerlingen zich 
veertig dagen voor op belijdenis en doop in de Paasnacht.
Zes zondagen horen we verhalen van Jezus’ voorbereiding op de nacht 
van Pasen. Hij trekt door de woestijn, is boven op de berg, zit bij een 
waterbron, ontmoet mensen langs de kant van de weg, bij een graf, om 
tenslotte Jeruzalem in te trekken. En steeds zijn er ontmoetingen met heel 
gewone mensen met heel gewone levensvragen. Welke woorden klinken 
er, met de dood voor ogen?

De veranderaar
Het kinderdienstproject schetst in deze verhalen Jezus als veranderaar. In 
de evangelielezingen vinden ingrijpende veranderingen plaats in het leven 
van mensen en in de wereld. God maakt steeds een nieuw begin en opent 
nieuwe wegen. Elke week zingen we projectlied ‘Kom mee en sluit je aan’.

Kerk in Actie
Kerk in Actie voert deze weken actie onder de naam “Uit Liefde voor jou”. 
Doel van de veertigdagentijd-campagne is hulp aan kwetsbare mensen in 
Moldavië. Maar de woorden weerspiegelen ook waartoe we altijd zijn 
opgeroepen: heb je naaste lief – zoals ik jullie liefheb.

afbeelding voorzijde: Sacre Coeur (le Buddha), Odilon Redon
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 

Luiden van de klokken
De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit: 
“Welkom in Gods huis!” We worden stil.

Ruimte voor stil gebed

Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van licht.

Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag.

(LB 607 vers 3, tekst Huub Oosterhuis)

Muziek tot eer van God
We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed 

O:  Onze hulp is in de naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O. In het spoor van Jezus zijn wij op weg 

onzeker, aarzelend, machteloos,
G. MAAR ERGENS GERAAKT

DOOR DE BELOFTE VAN EINDELOZE GOEDHEID. 
O:  Gij, die alle kwaad overwint,

en heelt wat geschonden is;
G:  DOE ONS HERLEVEN EN MAAK ONS NIEUW 

BRENG ONS IN HET REINE MET U EN MET ELKAAR. AMEN

(Gedachtenis) 

Psalm of openingslied
We gaan zitten
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Kyriegebed 

Kyrie (LB 301 k)
I voorzang, II allen

BINNEN ZIJN

G r o e t   V .  D e H E E R z i j m e t u 
G.  OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed van de zondag 

Lezing(en)

Psalm of Schriftlied 

Preek

Lied
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BINNEN EN BUITEN

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 

De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons 

Projectlied

2.   Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!
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Gebeden 

Stil gebed 

Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst 
eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel.

VAN BINNEN NAAR BUITEN
We gaan staan

Lied 

Zegen
V.  Zegen 

G.
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verkorene 
vervoerder 
vasthouder 

vertolker 
vertekijker 
verweerder 
veranderaar

vriend 

je komt en gaat 
weekt me los 

van mijn kramp 
bliksemt me
uit mijn stoel

en nooit weet ik precies wat er gebeurd is 

maar ik ga

Mathijs Kraan


