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Welkom 

Muziek – Ik ben vandaag zo vrolijk 

Aansteken van de tafelkaarsen 

Stilte 

 

BEGIN 
 

Intochtslied (staande): Lied 288 

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 eindeloos trouw is 

 a: EN ONS EN ONZE WERELD 

  NOOIT LAAT VALLEN. 

 k: Van U is de aarde en alles wat er leeft, 

van U is de wereld en ieder die er woont. 

U helpt als we het niet meer zien zitten, 

U geeft raad bij wat we doen. 

Op zoek naar wat ons gelukkig maakt 

  zoeken we ook naar U. 

  Kom ons tegemoet. 

  Zo bidden wij. 

 a: AMEN. 

Zingen: Lied 218 : 1.2.5   daarna gaan we zitten 

 

Gebed om ontferming, telkens na “…God, ziet U het ook?” zingen we: 

  Al-le  pijn en elk verdriet,wij we-ten, Heer,dat U het ziet 
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Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

 
 

De BIJBEL 
 

Gebed voordat we lezen uit de Bijbel 

Voordat we luisteren naar de Bijbel 

Lezing van Matteüs 5 : 1-12 (Bijbel in Gewone Taal) 

 

Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij 

zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen 

uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: 

‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. 

Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 

Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal 

hen troosten. 

Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen 

zal God de aarde geven. 

Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het 

allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. 

Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want 

God zal goed zijn voor hen. 
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Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God 

zien. 

Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen 

kinderen van God genoemd worden. 

Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God 

wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 

Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben 

omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of 

willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens 

over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie 

krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger 

werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’ 

 

Zingen: Lied 783 

 

Verhaal: Het feestje - aansluitend: buitenactiviteit voor de kinderen 

 

Woord voor de oudere jongeren 

Orgelspel: Sei gegrüsset, Jesu gütig, J. S. Bach 

 

De kinderen komen terug – Ik ben vandaag zo vrolijk 

 

BIDDEN en DELEN 
 

Gedachtenis – zingen: Lied 961 

Gebeden (dankgebed – bidden voor elkaar – stilte – Onze Vader) 

Inzameling - de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas 

Tot slot: Lied 423 

 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 
 

  

De volgende Kinderviering is op Palmzondag, 5 april 2020 

(… en op 8 maart is er een Jongerenviering) 


