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VOORBEREIDING
♫ Orgelspel
Moment van verstilling
♫We luisteren naar Impossible van Nothing but thieves
https://youtu.be/8irM5QFkr6Q

Welkom
Groet
V. De Heer zij met U
G. OOK MET U ZIJ DE HEER
Bemoediging
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
♫ Lied: Psalm 121 uit de Nieuwe Psalmberijming: 1,2 en 4
1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.
2. Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.
4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.

Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.
Kyriëgebed
♫ Glorialied: We luisteren naar Alles komt goed door Soy Kroon Passion 2022
https://youtu.be/-gYReb_cqGU

Gebed bij open Bijbel
Lied met de kinderen: God heeft zijn naam gezegd-Hans Bouma ( melodie lied
650)
God heeft zijn naam gezegd:
‘Ik zal er zijn voor jou’
Hij gaat met je op weg
En blijft je eeuwig trouw.
Gelooft hem op zijn woord
Hij spant zich voor je in
Hij trekt je in zijn spoor
Bemint je als zijn kind.
God heeft zijn naam gezegd,
Wij nemen hem ter hand
Wij gaan met God op weg
Hij staat aan onze kant
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing : Genesis 12: 1-5 Bijbel in Gewone Taal
1De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal
je zeggen naar welk land je moet gaan. 2Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze
een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook
anderen gelukkig maken. 3Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze
zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.’
Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou
slecht behandelen, die zal ik straffen.’
4-5Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan. Hij was toen 75
jaar oud. Hij nam zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot mee. En ze namen alles mee wat
ze hadden, ook hun slaven en slavinnen. Ze gingen op weg naar het land Kanaän.

♫ We luisteren naar: Uw liefde wint elke strijd
https://youtu.be/tLMBP2zW5CA

Exodus 3: 7-8 en 13-15 en Exodus 16: 1-8a
7De Heer zei: ‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb gezien
hoe ze onderdrukt worden, en ik heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik weet hoe ze
lijden. 8Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren. Ik
zal ze naar een land brengen waar nu andere volken wonen: Kanaänieten,
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. Het is een mooi, groot
land. En er is genoeg te eten en te drinken, meer dan genoeg voor iedereen.
13Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun
voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God
heet?’
14-15Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten
zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze
mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van
Abraham, Isaak en Jakob.’
----161Vanuit Elim reisden de Israëlieten weer verder. Op de vijftiende dag van de
tweede maand na hun vertrek uit Egypte kwamen ze in de Sin-woestijn. Dat is tussen
Elim en de berg Sinai.
2-3Daar in de woestijn begonnen de Israëlieten weer te protesteren. Ze riepen tegen
Mozes en Aäron: ‘Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte! Daar hadden we
meer dan genoeg vlees en brood te eten. Waarom hebben jullie ons naar deze
woestijn gebracht? Hier zullen we allemaal sterven van de honger!’
De Heer belooft brood
4-5Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jullie weer brood krijgen.
Het zal als regen uit de hemel komen. Elke dag moeten de mensen dan genoeg
brood verzamelen voor één dag. Alleen op de zesde dag moeten ze twee keer zo
veel verzamelen en klaarmaken. Zo kan ik zien of ze zich houden aan mijn regels en
of ze mij vertrouwen.’
6Mozes en Aäron zeiden tegen de Israëlieten: ‘Vanavond zullen jullie begrijpen dat
het de Heer is die jullie uit Egypte weggehaald heeft. 7-8En morgenochtend zullen
jullie zien hoe machtig hij is. De Heer heeft jullie gehoord. Jullie klaagden tegen ons,
maar wij zijn onbelangrijk. Eigenlijk hebben jullie tegen de Heer geklaagd. Vanavond
zal de Heer ervoor zorgen dat er vlees te eten is. En morgen zal er meer dan genoeg
brood zijn. Want de Heer heeft jullie gehoord.’
♫ Lied 806
Zomaar te gaan met een stok in je hand,
Zonder te weten, wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is’ t beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.
Overweging
♫ Meditatief orgelspel
♫ Lied: Langs beelden van hoop
Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
1. In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.
Want onze Heer heeft het kwade verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn
refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
2. Licht uit de hemel! Een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht.
Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.
Refrein
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
3. Wie wijst de weg naar de bron van het leven?
Wie is voor ons als een frisse fontein?
Wie zal ons water te drinken geven?
Wie zal het levende water zijn?

Refrein
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Kinderen komen terug
Bij het overstappen van de kindernevendienst naar de 11 plus
Inleiding
Anna en Steven, hun levensreis tot nog toe
Tijdens het nummer Your love never fails bouwen de kinderen en 11 plussers
een muur van dozen
https://youtu.be/kSj2GwzeFcI
Overstapmoment Steven
Een zegen voor op hun verdere reis
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
(Diaconale) mededelingen
De bloemen
Inzameling van de gaven

Dankzegging
Voorbeden
V. Zo bidden wij:
G Lied 368 g: Adem van God, vernieuw ons bestaan
Stil gebed
Onze Vader
BESLUIT VAN DE DIENST
♫ Lied : Behoed en bewaar jij ons lieve God (Tussentijds F1B)

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen. Bis
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
Wegzending en zegen, de gemeente antwoordt met
Behoed en bewaar jij ons lieve God
En geef ons hoop en vertrouwen:
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. } bis
♫ Orgelspel

