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Thema: God van levenden 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 9: 1 en 5 
1. Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
prijs ik uw wonderwerken, Heer. 
Ik wil mij in uw naam verblijden, 
U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 

5. Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt. 
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 
Een burcht voor wie in nood verkeren, 
een vaste burcht is onze Here. 

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 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 1008 
1. Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

2. Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

Wetslezing 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Exodus 3: 1-15 
door Mieke Wijnolts 
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische 
priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Ho-
reb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit 
een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het 
vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonder-



lijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging 
doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde 
Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de 
grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God 
van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar 
God te kijken. 
De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun 
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik 
afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte 
naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, 
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Je-
busieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien 
hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij 
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik 
naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal 
bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte 
hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar 
de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en 
ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde 
God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN  heeft 
mij naar u toe gestuurd.”’ Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij 
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God 
van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden 
aangeroepen door alle komende generaties.’” 

Zingen  Lied 326: 1, 2 en 3 
1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 

2. Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

3. Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

Lezen   Lucas 20: 27-40 
Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe en 
vroegen Hem: ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd 
man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen verwek-
ken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinder-
loos; daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde, en toen de 
andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook 
de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar 
getrouwd geweest.’ Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld trouwen en wor-
den uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld 
en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen 
ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel 
hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al dui-
delijk gemaakt in het verhaal over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de 
God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van doden, 
maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.’ Enkele schriftgeleerden zeiden: 
‘Meester, wat U zegt is juist.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. 



Zingen  Lied 326: 4, 5 en 6 
4. Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

5. Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 

6. O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

In memoriam Mieneke Kroon 
Zingen  De kracht van uw liefde - Opwekking 488 
1. Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer, ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

2. Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. Refrein 

Refrein 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 

Gebeden  

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas 

Zingen  Lied 934 - mel. Ps. 134 
1. Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
Ik ben je God en hiervandaan 
ga ’k als je schaduw met je mee 
door de woestijn en door de zee. 

2. Ik ben er als het leven lacht. 
Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 
Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 

3. Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood. 
Ik ben in leven en in dood. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’


