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Thema: Laat zien wie je echt bent 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 27: 1 en 2 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

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 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied 
1. Echt geluk dat vind je door te leven naar Gods Woord, 
wanneer je weet dat jij het liefste dicht bij Jezus hoort. 
Dan zul je volgens Jezus als het zout der aarde zijn, 
een lichtje in de wereld, ook al is het nog zo klein. 
Wees lief voor iedereen, al doet iemand soms naar, 
want het leven draait om liefde en om zorgen voor elkaar. 

Refrein 
En al twijfel je soms even, dat is helemaal niet erg. 
Als je wilt zal Hij je leiden naar het topje van de berg. 
Hij klimt met je mee naar een wereld zonder pijn. 
Tot Gods nieuwe wereld komt zal Hij altijd bij je zijn. 



Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met  

Zingen  Lied 286  
1. Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 

Refrein 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Refrein 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Refrein 

Gebed bij de opening van de Schriften  

Lezen   Jesaja 60: 1-3 
   Matteus 5: 13-16 
door Annelie Weedage 
    
Zingen  Lied 601: 2 en 3  
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 
  
Gebeden  Kinderen komen terug uit de oppas 

Collecte  



Slotlied   Maak ons tot een stralend licht voor de volken - ELB 390 
1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 

2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

4. Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  
een lied van dank voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 

Wegzending en zegen Zingen ‘3x Amen’


