
 
Welkom door Simone en aansteken van de tafelkaarsen door Teun 

Tijdens het aansteken luisteren we naar Michael W. Smith, Open the eyes of 

my heart 

Open de ogen van mijn hart Heer 

Ik wil U zien 

Ik wil U zien hoog en verheven 

Stralend in het licht van Uw glorie 

Schenk Uw kracht en liefde 

Als wij zingen : heilig heilig heilig 

 

BEGIN 
Intochtslied: Lied 275 : 1.3.5 

Groet k: God is altijd om ons heen 

  en ook Jezus is bij ons. 

 v: De groeten van God de Vader 

  en van Jezus Christus onze Heer.  

 a: AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 

 k: Onze hulp komt van de HEER  

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 k: die trouw is zonder ophouden 

 a: EN ONS EN ONZE WERELD 

  NOOIT VERGEET. 

 k: Hier zijn we, God, 

onderweg door het leven, 

berg op, berg af. 

 v: Gezien en ongezien, 

  nu eens helderziend, dan weer blind. 

 k: Er is heel veel om ons heen. 

  Help ons om zo af en toe eens stil te staan 

  en te zien waar we anders langs kijken. 

  Help ons in iets van u te vinden, 

Dat bidden we. 

 a: AMEN. 

Zingen: Psalm 139b    daarna gaan we zitten 

 

Met de kinderen 
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Zingen: Van buiten naar binnen (projectlied) 

     refrein: Van buiten naar binnen, 

      naar links en naar rechts 

      zo groot is de wereld 

      zo wijd is het leven 

      en God brengt de mensen terecht 

Hoog op de top, een moment van geluk, 

het uitzicht is licht en vol kleuren. 

Hier kan ik niet blijven, 

ik moet weer terug op aarde, 

daar moet het gebeuren.  refrein: … 

 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 915 

WOORD 
Gebed 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 9 : 28-36 (Bijbel in Gewone Taal) door Emma 

 

Ongeveer acht dagen later ging Jezus een berg op om te bidden. Hij 

nam Petrus, Johannes en Jakobus mee. 

Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde zijn gezicht. En zijn 

kleren werden stralend wit. Opeens stonden er twee mannen bij hem 

met een hemelse glans over zich heen. Het waren Mozes en Elia. Ze 

spraken met Jezus over de dingen die in Jeruzalem zouden gaan 

gebeuren. 

Intussen waren Petrus en de twee andere leerlingen in slaap gevallen. 

Toen ze wakker werden, zagen ze de hemelse glans van Jezus. En ze 

zagen ook de twee mannen die bij hem stonden. Toen Mozes en Elia weg 

wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het komt goed uit dat 

wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: één voor u, één voor Mozes, 

en één voor Elia.’ Maar Petrus had er niets van begrepen. 

Op dat moment kwam er een wolk boven hen. Mozes, Elia en Jezus 

verdwenen in de wolk, en de leerlingen werden bang. Toen klonk uit de 

wolk Gods stem, die zei: ‘Dit is mijn Zoon. Ik heb hem uitgekozen. 

Luister naar hem.’ 

Nadat God gesproken had, was Jezus weer alleen. De leerlingen 

vertelden in die tijd aan niemand wat ze gezien hadden. 
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Zingen: Lied 545 : 1.2.5 

Preek 

We luisteren naar: Claudia de Breij, Ik zie jou 

 
Je denkt dat je alleen bent 

En dat niemand naar je kijkt 

Je denkt dat je voor niks rent 

Dat je toch nooit iets bereikt 

Je denkt dat niemand ziet 

Hoe ongelofelijk hard je werkt 

Je denkt dat al jouw moeite 

Door geen mens wordt opgemerkt 

   Het is donker om je heen 

   En je knijpt je ogen dicht 

   Zo kun je zelf niet zien 

   Maar ik zie jou, ik zie jou … 

 

Je denkt dat je niet mooi bent 

En verstopt je gezicht 

De littekens van vroeger 

Wil je ontrekken aan het zicht 

Je denkt als ik niet kijk 

Dan kijkt er ook niemand naar mij 

Wat ik niet onder ogen zie 

Dat gaat vanzelf voorbij 

   Het is donker om je heen 

   En je knijpt je ogen dicht 

   Zo kun je zelf niet zien 

   Maar ik zie jou, ik zie jou … 

   Het is donker om je heen 

   En je knijpt je ogen dicht 

   Zo kun je zelf niet zien 

   Dat jij alles verlicht 

 

Je durft het nog niet aan 

Je blik is naar de grond gericht 

Je ziet me niet eens staan 

Ik sta te stralen in jouw licht 

Je waant jezelf alleen 

Loopt bijna ongezien voorbij 

Kijk omhoog, kijk om je heen 

Oh en kijk 

Alsjeblieft naar mij 

 

Want ik zie jou, ik zie jou … 

 

ANTWOORD 
Gebeden, samen met Teun, afgesloten met het Onze Vader 

Inzameling door Marijn, Iris en David 

 de kleinsten kunnen gehaald uit de oppas 

Tot slot:  Lied 422 

 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 

 

 

de volgende JONGERENVIERING is op 19 mei 
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… en op 14 april, PALMZONDAG, is er een KINDERVIERING 


