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Thema: Beloofd land in zicht - IV: Bijna 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 103: 1 en 2 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 

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 

Zingen  Psalm 103: 7 
7. Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 756: 1, 2 (mannen), 4, 6 (vrouwen) en 8  
1. Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 



8. De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

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   Deuteronomium 8: 7-18 
door Joke van Os 
Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en 
waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, een land van tarwe en 
gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en ho-
ning, een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal 
ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de 
bergen. Wanneer u daar volop te eten hebt, dank de HEER, uw God, dan voor het goede 
land dat Hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, waardoor u zijn gebo-
den, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop 
te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, 
schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit 
toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God, niet vergeten. 
Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; die u veilig door die grote, ver-
schrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige 
slangen en schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen uit de steenharde 
rots; die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden 
gezien – en dat alles om u te laten buigen voor zijn macht en u op de proef te stellen, zo-
dat Hij u later zou kunnen zegenen? En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed heb-
ben we op eigen kracht verworven!? Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is 
die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij zijn verbond gestand wil doen, 
alles wat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. Zo heeft Hij dat gedaan, tot op de 
dag van vandaag. 

Zingen  Psalm 136: 1, 6, 8, 12 en 13 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

6. Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed. 
Loof de Heer, Hij gaat ons voor, 
Hij is trouw de eeuwen door. 

8. Israël geleidde Hij 
veilig door de woestenij. 
Hij wijst ons het rechte spoor. 
Trouw is Hij de eeuwen door. 

12. Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

13. Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 



Uitleg en verkondiging 

Muziek  Toekomst vol van hoop  
In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet. 

Refrein 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. Refrein 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. Refrein 2x 

Voorstellen vertrouwenspersonen 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk 

Slotlied  Een aarde veelbelovend 
   tekst: Sytze de Vries - melodie: De ware kerk des Heren 
1. Een aarde veelbelovend is ons ooit toegezegd,  
als woord, als doel voor ogen in onze mond gelegd,  
ons op het hart gebonden, in onze hand gegrift,  
als weg die moet gevonden, als voetstappen op schrift.  

2. Voor wie dit woord bewaren als zegen opgelegd,  
wordt leven tot bewegen, tot hunkeren naar recht  
en hopen op de vrede, als alle vlees en bloed,  
de ene taal zal spreken die nu al zingen doet.  

3. Weer heeft dit woord geklonken, dat liefde vraagt en geeft,  
en ons de toekomst tekent, wordt het geloofd, geleefd.  
Hoe duisterder het donker hoe meer het uitkomst biedt.  
Het zal de nacht doorbreken en worden tot en lied. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


