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Klokgelui
Mededelingen
Aansteken van de paaskaars
V
Licht dat ons aanstoot in de morgen
*Lied 601: 1 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Bemoediging en groet
*Lied ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
Gebed om verlichting met Gods Geest
Veertigdagentijd met de kindernevendienst
*Lied van de kindernevendienst
1.

De paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.

We luisteren naar Psalm van deze zondag 43:1-2
431Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
2U

bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?
Een paar woorden bij deze psalmverzen
*Lied ‘Ga niet alleen door ’t leven’

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.
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We luisteren naar Psalm 43:3-5
3Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.
4Dan

zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier,
God, mijn God.
5Wat

ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
Nog een paar woorden bij deze psalmverzen
*Lied/Psalm 43: 3 en 4
Pastorale mededelingen
Voorbeden met kaarsjes
Stilte
Een kaars voor al onze gebeden
Niet voor het donker schiep Gij de mens.
Zend ons uw licht en uw waarheid
Onzevader
Zegen van St Patrick
De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene ons God,
vandaag, morgen,
al de dagen van ons leven,
tot in eeuwigheid.
*Lied 416 ‘Ga met God’, Collectemoment

