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Thema: Beloofd land in zicht - II: geschiedenis eten 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 78: 1 en 2 
1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kinderen melden. 
’t Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

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 

Verootmoediging 

Zingen  Lied 561 
1. O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 

2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 

4. O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

Wetslezing  

Zingen  Lied 314 
als gebed bij de opening van de Schriften 



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 13: 3-10 
door Marjanne vd Mheen 
Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent 
uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd. Er 
mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat. Deze dag, de dag van uw uittocht, 
valt in de maand abib. Als de HEER u eenmaal in het gebied van de Kanaänieten, de He-
thieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten gebracht heeft, in het land dat Hij onder ede 
aan uw voorouders beloofd heeft, een land dat overvloeit van melk en honing, neem dan 
steeds in deze maand het volgende gebruik in acht: Eet zeven dagen lang ongedesemd 
brood, en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER. Niet alleen moet u die zeven 
dagen ongedesemd brood eten, ook mag er in het hele land geen gedesemd brood of 
zuurdesem bij u te vinden zijn. En vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik wat 
de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit Egypte.” Laat dit gebruik zijn als een 
herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voort-
durend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd. Ie-
der jaar opnieuw moet u dit gebruik op de vastgestelde tijd in acht nemen. 

Zingen  Psalm 113: 1 en 2 (hallel-psalm) 
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
gij ’s Heren knechten, immermeer 
moet ’s Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in ’t oosten straalt, 
tot waar ze in ’t westen nederdaalt, 
zij ’s Heren grote naam geprezen. 

2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 
  
Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed 
afgesloten met  Heer, hoor mijn gebed 2x 
   als ik roep, antwoord mij. 
   Heer, hoor mijn gebed 2x 
   kom en luister naar mij.  
Onze Vader   

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas 

Gesprek met de kinderen 



Slotlied  Lied 802: 1, 3 en 4 (mel. Joh. de Heer) 
1. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

3. Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

4. Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


