
 
 
Welkom en mededelingen  
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Lied 150a: 1, 2, 3, 4 
 1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
 dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
 Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
 die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
 2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
 aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
 Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
 Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 
 3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
 nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
 Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
 de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
 4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
 aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
 Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
 zijn gunst en vergeving: geprezen zij God 

 
Stil gebed 
Onze hulp is in de naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Kyrie gebed 
 
Klein Gloria  Lied 195 
1 Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, als in den beginne, 
nu en immer en van eeuwigheid 
tot eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het  is voor allemaal. 
 
 
 
 
 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk
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Lezen  Genesis 25 : 21 – 34  
door Peter Lotterman 
21Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en 
de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. 22De kinderen in haar lichaam 
botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij 
de HEER te rade. 23De HEER zei tegen haar: ‘Twee volken zijn er in je schoot, volken die 
uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de 
jongste dienen.’ 24Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter 
wereld. 25Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een 
haren mantel aanhad; ze noemden het Esau. 26Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die 
Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden. 
27Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was, 
terwijl Jakob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. 28Isaak was zeer op Esau gesteld 
want hij at graag wildbraad, maar Rebekka hield meer van Jakob. 29Eens was Jakob aan het koken 
toen Esau uitgeput thuiskwam uit het veld. 30‘Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik 
ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd.) 31‘Pas als jij me 
je eerstgeboorterecht verkoopt,’ antwoordde Jakob. 32‘Man, ik sterf van de honger,’ zei Esau, ‘wat 
moet ik met dat eerstgeboorterecht?’ 33 ‘Zweer het me nu meteen,’ zei Jakob. Dat deed Esau, en zo 
verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. 34Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau 
at, dronk en ging meteen weer weg; hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. 
 
Zingen Lied 133 : 1, 2, 3 
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die de priester wijdt. 
 
2 Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
’t Wordt al een tuin voor God de Heer. 
 

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil 
verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezen Genesis 27 : 2 – 21 en 26 – 30, Numeri 6 : 22 – 27 
2Toen zei Isaak: ‘Ik ben oud en ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. 3Neem daarom je 
jachtgerei, je pijlkoker en je boog, ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. 4Maak dan een 
smakelijk gerecht klaar zoals ik dat het liefst heb en breng me dat te eten. Dan zal ik je mijn zegen 
geven voordat ik sterf.’ 5Rebekka had gehoord wat Isaak tegen zijn zoon Esau zei, en nadat Esau 
eropuit was getrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, 6zei ze tegen haar zoon Jakob: 
‘Luister, ik hoorde je vader tegen je broer zeggen: 7“Breng een stuk wild mee en maak een smakelijk 
gerecht voor me klaar, zodat ik ervan kan eten. Want ik wil je voor mijn dood zegenen met 
de HEER als getuige.” 8Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon. 9Ga naar de kudde en zoek twee 
mooie bokjes voor me uit. Dan bereid ik een gerecht zoals je vader dat het liefst heeft. 10Daarna 
breng jij ze je vader te eten, en dan zal hij jou voor zijn dood zegenen.’ 11Jakob zei tegen zijn 
moeder Rebekka: ‘Maar mijn broer Esau is helemaal behaard, terwijl ik juist een gladde huid 
heb! 12Misschien wil vader me aanraken. Dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik een vloek 
over me in plaats van zegen.’ 13Maar zijn moeder zei: ‘Die vloek moet mij dan maar treffen, mijn 
zoon. Doe nu wat ik zeg en ga die bokjes voor me halen.’ 14Dus ging hij ze halen en bracht ze naar 
zijn moeder, en zij maakte een smakelijk gerecht klaar zoals zijn vader dat het liefst had. 15Toen 
pakte Rebekka kleren van haar oudste zoon Esau, de kostbaarste die ze kon vinden, en die liet ze 
haar jongste zoon Jakob aantrekken. 16En over zijn handen en over zijn gladde hals trok ze het vel 
van de bokjes. 17Hierna overhandigde ze haar zoon Jakob het gerecht dat ze had klaargemaakt, met 
brood erbij.  
 
 
 



18Zo ging hij naar zijn vader. ‘Vader,’ zei hij. ‘Ja, mijn zoon,’ zei Isaak, ‘wie ben je?’  19Jakob 
antwoordde zijn vader: ‘Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. 
Kom, ga overeind zitten, eet van mijn wildbraad, en geef me dan uw zegen.’ 20‘Hoe heb je zo snel 
iets kunnen vinden, mijn zoon?’ zei Isaak. En hij antwoordde: ‘Doordat de HEER, uw God, alles zo 
gunstig voor me liet verlopen.’ 21Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, 
zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet.’  
 
26Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom dichterbij, mijn zoon, en kus me.’ 27 Hij kwam dicht bij hem staan 
en kuste hem. Toen Isaak zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit: ‘De geur van mijn 
zoon is de geur van het veld, het veld dat de HEER heeft gezegend. 28God geve je dauw uit de 
hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van graan en wijn. 29 Volken zullen je dienen, 
naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, je moeders zonen buigen zich voor jou. 
Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent.’ 
30Toen Isaak Jakob gezegend had en Jakob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn 
broer Esau thuis van de jacht. 
 
22De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze 
woorden moeten zegenen: 24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 25 moge de HEER het 
licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26 moge de HEER u zijn gelaat 
toewenden en u vrede geven.” 27Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de 
Israëlieten zegenen.’ 
 
Zingen Lied 415 : 1, 2 
1 Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 

2 Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Zingen Lied 117d (3x) 
1 Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
 
Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit oppas en kinderkerk 
 
Slotlied Lied 416 : 1, 2, 3, 4  
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 
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