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VOORBEREIDING: 
 
Welkom door ouderling van dienst 

Welkomstlied 288  1 x kinderkoor 1x allen 

Goedemorgen welkom allemaal 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal verteld in mensentaal. 

 

Aansteken Kaars  

iedereen gaat staan 
 

Stilte                                                                        
 

 Groet en bemoediging 

v:       De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v:   Wij vinden hulp en steun bij God, de Eeuwige 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
 

Drempelgebed   

kind:  Lieve God  

          Hoe ziet u er uit? 

allen:  Waar woont u  lieve God? 

kind:  Kunt u ook zingen lieve God? 

allen:  En spreekt u alle talen? 

kind:  Kunt u huilen en lachen? 

allen: Wij zien u niet – 

kind: maar U ziet ons wel. 

allen: en U kunt ons horen 

kind:  maar hoe kunnen wij U horen? 

allen: Wij vragen u: 

kind: Kom heel dicht bij ons 

 zodat wij u een beetje voelen 

allen: amen 

Intochtslied  ‘Vrede voor jou’ melodie: Com nu met sang 



 
                        Vre  -de voor jou,    hier-heen ge -ko - men, 

 
                       zoe - kend met ons   om   mens   te    zijn. 

 
                        Jij   maar al  -leen,   jij   met  je   vrienden, 

 
                         jij     met  je   last,   ver  - bor  - gen     pijn. 

 
                        Vre  -de,  ge –na-de,  God  om  je heen, 

 
                         ver   -ge   -ving  nieu - we    moed 

 
                        voor   jou   en     ie   - der   -een. 

 2  

Niemand komt hier, vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, - 
dit wordt verbeeldt in woord en gebaar, 
tot ooit en overal 
wij leven voor elkaar. 

  3 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt: 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, - 
tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit  
gezien, aanvaard te zijn. 

 

iedereen gaat zitten 
   
Kyriëgebed na ………..daarom roepen wij:  

Glorialied door kinderkoor 



 

DE SCHRIFTEN 
 
Gebed    
 
Uit de Bijbel  Exodus 2:1-10 gebaseerd op de bewerking uit Beeldspraak 
        
                        Deel 1 verhaal 
   
  Lied ‘Klein, klein kindje’                      t. Hanna Lam,, m.  

                    
     
  2  Klein, klein kindje, 
        dit mandje wordt een boot. 
        Daarmee moet jij gaan varen 
       op leven of op dood. 
   
  3  Klein, klein kindje, 
      ik zet je tussen het riet. 
       Wie weet gebeurt het wonder 
       dat de prinses je ziet. 
   
  4 Klein, klein kindje, 
       als de prinses jou vindt, 
       dan gaat je boot niet onder; 
       jij bent een koningskind. 

   
  Deel 2 verhaal 
 

 

 



Lied 167 

 

1 en 2 
Weet jij ook waar Mozes is? 
Nee, ik niet, nee ik niet! 
Weet jij ook waar Mozes is? 
Nee, ik niet. 
In een mandje in de Nijl, 
tussen ’t riet, tussen ’t riet, 
in een mandje in de Nijl, 
tussen ’t riet! 

3 en 4 
Wie pakt daar het mandje weg? 
De prinses, de prinses. 
Wie pakt daar het mandje weg? 
De prinses. 
Waar gaat Mozes nu naar toe? 
Weer naar huis, weer naar huis! 
Waar gaat Mozes nu naar toe? 
Weer naar huis! 

  5 en 6 
  Weet je waar hij later woont? 
  In ’t paleis, in ’t paleis. 
  Weet je waar hij later woont? 
  In ’t paleis. 
  Als de koning toch eens wist! 
  Oh, oh, oh, oh, oh, oh! 
  Als de koning toch eens wist! 
  Oh, oh, oh! 



Preekje  
 
Lied  168 voorzang :team, allen: kinderen: refrein: iedereen 

 
 
        2 The Lord told Moses what to do, 
 let my people go; 
 to lead the children of Israel through, 
 let my people go. 
 refrein: 

         3 They journeyed on at his command, 
 let my people go; 
 and came at length to Canaan’s land, 
 let my people go. 
 refrein: 

        4 Oh, let us all from bondage flee, 
 let my people go; 
 and let us all in Christ be free, 
 let my people go. 
 refrein: 



GEBEDEN EN GAVEN: 

 
Voorbedeboek     

Lied ‘Ik wil wat met u praten’  

 
Voorbede kind en ouder 

Lied  2 Er zijn zo van die dingen Heer die zeg je niet zo gauw.  
 Je wilt het wel, maar kunt het niet, ze zijn alleen van jou  
 en soms heeft iemand ook geen tijd en weet u: ’t is zo fijn: 
 u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn. 

Voorbede leerkracht       

 Lied 3 Ik wil wat met u praten, Heer en wat ik zeggen wil 
zeg ik soms met veel woorden of ik ben alleen maar stil. 
U bent niet ver, u bent dichtbij en weet u: ‘t is zo fijn: 
u kan ik alles zeggen en u zult er altijd zijn. 

Stil gebed 
Onze Vader: 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,  
  tot in eeuwigheid, amen 



 

Mededelingen 

 

Collecte   
1. Project van Kerk in Actie ‘Hulp voor mensen zonder papieren’ 
2. Godsdienstonderwijs op openbare scholen. 
 

 
Slotlied ‘De Heer zegent jou’                   t. en m. A. Heij-de Boer 

 
             De                   Heer ze - gent    jou,  met sja-

 
     loom en liefde en  trouw.           Hij zegt: Jij bent mijn  

 
       lief -ste kind, Ik    houd zoveel van  jou! 
 
  
Zegen  Moge Gods hand voor ons zijn 
 om ons de weg te wijzen 
 achter ons  
 om ons te beschermen 
 onder ons  
 om ons op te vangen 
 boven ons  
 om ons te zegenen 
 vg: ZEGEN 
 
Amen 

 

 

 

 

 

Iedereen is welkom voor koffie en thee en voor de kinderen is er 

limonade! 

 
Voor kinderen: 
14 maart 16.00 uur: Goochelen in de kerk met Elmar  voor kinderen van 5-12 jaar 
5 april 10.00 uur  Palmpasendienst met Palmpasen stokken 


