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Thema: …en daarna? 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 103: 1 en 9 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Kom allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij de Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

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 

Klein Gloria   

Kyrie-gebed 
afgewisseld met  Lied 301d 
1. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, eleison! 

2. Christe, Christe, Christe eleison, 
Christe eleison, eleison! 

3. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, eleison! 

Gloria   Aan U, Vader alle glorie  
   Het liefste lied van overzee I 
1. Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit de hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie 
zon die ons in leven houdt. 

2. Om de Zoon u alle glorie 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 



3. Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie 
adem die in mensen leeft. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Leviticus 13: 1-3; 45-46; 14: 1-9 
door Marjanne van de Mheen 
De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek 
op zijn huid heeft die kan wijzen op een huidziekte die onrein maakt, moet hij naar de 
priester worden gebracht, naar Aäron of een van diens nakomelingen, die de aandoening 
moet bekijken. Als de priester vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is 
en de plek diep in de huid ligt, moet hij de persoon in kwestie vanwege die ziekte onrein 
verklaren. 

Wie lijdt aan een onreine huidziekte moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, 
baard en snor bedekken en “Onrein, onrein!” roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de 
aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer ie-
mand die door een onreine huidziekte getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo ie-
mand moet naar de priester worden gebracht, en de priester moet buiten het kamp onder-
zoeken of hij van zijn ziekte genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om 
voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken twee levende, reine vogels te 
halen, en cederhout, karmozijn en majoraan. De ene vogel laat hij slachten boven een met 
bronwater gevulde aarden schaal. De andere, nog levende vogel moet hij, net als het ce-
derhout, het karmozijn en de majoraan, in het bloed van de boven het bronwater geslachte 
vogel dopen, en met dat bloed moet hij degene die na herstel van zijn ziekte gereinigd 
moet worden zevenmaal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel 
moet hij vrijlaten in het open veld. Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, moet zijn 
kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. 
Daarna mag hij in het kamp terugkeren, maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent 
blijven. Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn 
baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam 
moet hij met water wassen; dan is hij weer rein. 

Zingen  Heer, ik kom tot U 
   ELB 302 
1. Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 

2. Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

3. Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein 
O, Jezus raak mij aan,  
van U wil ik zijn. 

4. Jezus, op uw woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

Lezen   Lucas 17: 11-19 
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij 
daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huid-
ziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 
‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan 



de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij 
genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten 
om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? 
Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen 
dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft 
u gered.’ 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Gebeden 
Onze Vader   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. 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas 

Slotlied  Lied 868: 1, 2 en 4 
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


