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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Aansteken kaarsen  
 
Zingen:  Psalm 32: 3 
3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn 
haven, Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liederen van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
  
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 283: 1-4 
1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 287: 1, 2 en 3 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
3. Rond het water van de doop 
komt de Rode Zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood 
volgen wij een brandend baken: 
in het nachtelijke uur 
vlamt een vuur. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing Exodus 13: 17-22 
 
Zingen: Psalm 80: 1 en 2 
1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 
Schriftlezing Filippenzen 2: 1-5 
 
Zingen: Lied 320:3 
3. Bied uw naaste de helpende hand. 
Spijzig de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
 
 
 



 

 

Antwoordlied:  Psalm 78: 2 en 5 
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. 
 
5. Toen onze vaderen in Egypte waren, 
toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren. 
Hij bracht hen veilig met een hand van liefde 
dwars door de zee, toen Hij het water kliefde 
en rechts en links tot staan bracht als een muur. 
Hij ging hen voor in wolkkolom en vuur. 
 
In memoriam Aaltje Johanna Hartkamp-Ligthart 
 
Zingen: Psalm 43:4 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eind’loos mij verblijdt. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 835 
1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
 
 
 

4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ‘t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
Zegen (3x Amen)  
 
Orgelspel 


