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Thema: Beloofd land in zicht - I 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 111: 1 en 2 
1. Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

2. Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

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

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 1010: 1 en 2  
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

Gesprek met de kinderen 
projectlied  Ga je met ons mee? 
1. Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
God is het die ons toen bevrijdde,  
ons door zee en zand zal leiden.  
God gaat in een wolk vooraan  
naar het land van Kanaän.  
Hey, kom je mee? (x4)  

2. Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Weet je nog wel van deze zegen  
de bevrijding die wij kregen? 
Zorg dat je dit niet vergeet  
als je van het paasmaal eet.  
Hey, kom je mee? (x4) 



Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Exodus 12: 21-31 en 37-42 
door Mieke Wijnolts 
Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje 
kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. Laat ieder daarna een bosje 
majoraan nemen, dat in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en 
aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want 
de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet Hij bij een deur bloed 
aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal Hij die deur voorbijgaan, Hij zal de dood-
sengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voor-
schrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land 
bent dat de HEER u zal geven, zoals Hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere 
houden. En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?”, antwoord dan: “Wij 
brengen de HEER een pesachoffer omdat Hij de huizen van de Israëlieten voorbij is ge-
gaan toen Hij de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlie-
ten en bogen ze zich diep neer. Daarna gingen ze uiteen en deden wat de HEER aan Mo-
zes en Aäron had bevolen. 
Midden in de nacht doodde de HEER alle eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgebore-
ne van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de gevangene, en ook al het 
eerstgeboren vee. Die nacht stonden de farao en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren 
op, en in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen dode 
was. 
Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn volk weg,’ zei 
hij, ‘u en alle Israëlieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd. 

De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot; hun aantal bedroeg ongeveer 
zeshonderdduizend, vrouwen en kinderen niet meegerekend, terwijl er bovendien een gro-
te groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudden 
schapen, geiten en runderen mee. Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen 
bakten ze ongedesemde broden. Doordat ze uit Egypte waren weggejaagd, was er geen 
tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor andere proviand te zorgen. 
Vierhonderddertig jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond; na precies vierhonderd-
dertig jaar – geen dag eerder of later – trok het volk van de HEER, in groepen geordend, 
uit Egypte weg. Die nacht waakte de HEER om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom wa-
ken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere van de HEER, elke generatie opnieuw. 

Zingen  Psalm 68: 7 
7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

Uitleg en verkondiging 



Muziek  Go down Moses 
Refrein 
Go down, Moses, 
way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: 
let my people go. 

When Israel was in Egypt’s land, 
let my people go; 
oppressed so hard they could not stand, 
let my people go.  

So Moses went to Egypts land 
let my people go; 
Let all Pharaohs understand 
let my people go. 

In memoriam Dinie Booij - de Jonge 
   Martin Everts 

Zingen  Lied 221: 1 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Slotlied  De vrede van de Heer - Liederen ter bemoediging 69: 2, 3 en 4 
2. Behoedt en bewaart Gij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, 
een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 
Wees warmte en licht, 
een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 

3. Behoedt en bewaart Gij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen; 
een vlam, die niet dooft, 
in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
Een vlam, die niet dooft, 
in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

4. Behoedt en bewaart Gij ons, lieve God, 
omgeeft Gij ons met uw zegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


