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Welkom, welkom, welkom iedereen (beamer) 

 

Welkom (door de leiding van de kinderkerk) 

 

Opwekking 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votum en Groet 

 



Liedboek 288 

Goedemorgen, welkom allemaal 

ik met mijn en jij met jouw verhaal. 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn. 

 

God, ik vraag U: kom in onze kring, 

wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met Uw verhaal, 

verteld in mensentaal. 

 

Sketch: Paasproject 

 

Projectlied 

 

Refrein 

Wij bidden om een nieuw begin 

een nieuw begin van leven.  

God stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven. 

 

Couplet 

Hoog op een berg is de hemel dichterbij 

open je ogen, dan ben jij erbij.  

Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag 

dat je Gods glorie aanschouwen mag.  Refrein 

 

Gebed 

Kind 1 God, 

 die de zon hebt gemaakt, 

als licht voor onze ogen; 



de stralende dag  

deze mooie wereld om in te leven.  

Wij danken U 

voor uw Liefde. 

 

Kind 2 God, 

 als het in de nacht donker is, 

zijn wij niet alleen. 

U bent altijd bij ons, 

als wij slapen en weer wakker worden; 

als wij thuis of onderweg zijn, 

U zorgt steeds voor ons. 

 

Kind 3  God, 

 Iedere nieuwe dag 

 mogen wij genieten 

 van de bloemen, de vogels en de natuur 

 Wij danken U 

 voor onze ouders en 

 dat wij in Jezus naam 

 ook kind van U mogen zijn.  

 

Allen  Amen 

  

Bijbelverhaal Lukas 9, 28-36 

 

De zon komt op (melodie Lb 680) 

 

De zon komt op en geeft ons licht, 

zo brengt de hemel een bericht. 



Want na het donker van de nacht, 

komt altijd weer een nieuwe dag. 

 

Sta op en kijk je ogen uit, 

voel zachte warmte op je huid. 

God ziet waar jij je best voor doet, 

en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed. 

 

O God wilt U ons helpen om, 

te stralen als de ochtendzon. 

Dan schijnt het deze wereld in, 

het morgenlicht van het begin. 

 

Kinderpreek 

 

Liedboek 839, 1.2.3 

 

Ik danste die morgen toen de schepping begon, 

ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 

de golvende velden en de deinende zee 

en alles wat ademt dat danste mee 

 

Refrein 

Dans, dans, en doe maar mee met mij.  

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.  

 

De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 

het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 

Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 



in Betlehem zette de dans weer in. Refrein 

 

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 

Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein 

 

Gebed en voorbede 

 

Liedboek 371 (Onze Vader) 

Onze Vader in de hemel, 

heilig is uw Naam.  

Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 

Laat uw wil worden gedaan 

in de hemel, zo ook hier op aard’; 

Onze Vader in de hemel, 

heilig is uw Naam.  

Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 

Laat uw wil worden gedaan 

in de hemel, zo ook hier op aard’; 

Refrein: 

want van U is het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid; 

want van U is het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

 

Onze Vader in de hemel, 

geef ons daag’lijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 



gelijk ook wij dat doen: 

Hun vergeven die ons iets schuldig zijn;  Refrein 

 

En leidt ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwaad.   Refrein (2x)

  

Amen. Amen. 

 

Collecte 

 

Tijdens de collecte: Wakker met een wijsje  

 

Liedboek 423 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor alwie kwamen onder dit dak:  

Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Zegen 


