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VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 130 
1. Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

2. Zoudt Gij indachtig wezen 
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

4. Gij al Gods bondgenoten, 
zie naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 

Stil gebed    
Bemoediging en Groet 

Smeekgebed 

Glorialied  Lied 305 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 



Zingen  Kaarsenlied 
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 naar de Kinderkerk 

Lezen   2 Koningen 12: 7-11 
door Peter Lotterman 
Maar in Joas’ drieëntwintigste regeringsjaar waren de priesters nog steeds niet aan het 
herstel van de tempel begonnen. Daarom liet de koning de hogepriester Jojada en de 
andere priesters bij zich komen en vroeg: ‘Waarom doet u niets om de tempel te 
herstellen? Voortaan mag u het zilver dat u van de geldbeheerders ontvangt niet meer 
voor uzelf houden, maar moet u het direct afdragen voor het herstel van de tempel.’ De 
priesters stemden ermee in dat ze geen zilver van het volk meer zouden aannemen, maar 
dan ook geen verantwoordelijkheid zouden dragen voor het herstel van de tempel. 
De hogepriester Jojada nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist bij het 
altaar, rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de priesters die de ingang 
bewaakten al het zilver dat voor de tempel van de HEER werd afgedragen. Wanneer ze 
zagen dat er veel zilver in de kist lag, lieten ze de hofschrijver en de hogepriester komen 
om het zilver dat zich in de tempel bevond in zakjes over te doen en die te tellen.  

Zingen  Psalm 118: 8 
8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

Lezen   Marcus 12: 41-44 
Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel 
rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in 
gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei 
tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan 
alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, 
maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’ 

Zingen  Lied 339a 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

Uitleg en verkondiging 



Zingen  Lied 913 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Gebeden en voorbeden 
Gebedsstilte - Onze Vader 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en oppas 

Slotlied  Lied 422 
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


