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Thema: Uit het water getrokken 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 145: 1  
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Verootmoediging 

Woorden van genade 

Zingen  Lied 305 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

Wetslezing  



Zingen  Lied 314 
1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

Lezen   Exodus 2: 1-10 
door Mieke Wijnolts 

Zingen  Kind, wij dragen je op handen  - Hanna Lam (mel. gez. 464 LvdK) 
1. Kind, wij dragen je op handen  
naar water van de bron 
Want jouw leven mag niet stranden 
niet vergaan in het waarom 
Door het water vroeg of later  
kom je dichtbij het geheim 
In de hoge hemel staat er  
dat je kind van’t licht mag zijn. 

3. Water, water, laat het stromen,  
teken en herinnering  
van een eeuwig heimwee dromen 
van een altijd nieuw begin 
Door het water vroeg of later  
kom je dichtbij het geheim 
In de hoge hemel staat er  
dat je kind van’t licht mag zijn. 

4. Opgenomen en verbonden  
met de Naam die vrede is  
gaat jouw leven niet ten onder  
en het wordt niet uitgewist. 
Door het water vroeg of later  
kom je dichtbij het geheim 
In de hoge hemel staat er  
dat je kind van’t licht mag zijn. 

Lezen   Hebreeën 11: 1-2, 23  

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen  Gelovend dromen - A.C. Bronswijk (mel. lied 601) 
1. Wie uit het water van dit leven 
geroepen wordt, om mens te zijn 
en, op vertrouwen, zich te geven 
tussen oases en woestijn, 
die heeft een vergezicht van node, 
een droom, een visioen dat daagt, 
een woord, dat als een lentebode 
het licht van liefde in zich draagt. 

2. Wie door het water is getekend, 
benoemd met heel zijn eigen naam, 
is als een lichtmens aangerekend, 
geroepen kind, mens die mag gaan 
op wegen van het breekbaar leven, 
langs stranden van de duur en tijd, 
gedragen door een hoge zegen 
en dromen van Gods tederheid. 



Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte   
Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Lied 423  
1. 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! 

2. 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! 

3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

Wegzending en zegen 


