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Orgelspel: ‘Passacaglia’ (J.K. Kerll, 17e eeuw) 
 
Welkom  
 
Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A.   
 
 
 
Drempelgebed – 
K.: Wilt U voor ons  

aanwezig zijn, God? 
V.: In deze, voor velen, 

woestenij van het leven. 
K.: Wilt U bij ons zijn, God? 
Allen: In dit huis waar de  

wolk van gebeden hangt  
van wie ons zijn voorgegaan. 

K.: Wilt U er voor ons zijn, God,  
laat het ons merken. 

V.: Omring ons met uw liefde, 
 wees ons nabij. 
Allen: Dan zal dit huis  

ons tot vrede zijn. 
Amen. 

 
Zingen: Psalm 91 vers 1, 7 en 8 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ 
 
Gebed – Lied 367d ‘Kyrie eleison’  
 



Zingen: Lied 836 vers 4 en 5 ‘Leg Heer uw stille dauw van rust’ 
 
Met de kinderen 
 
Zingen: Lied 806 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’ 
 
 Zomaar te gaan met een stok in je hand,  
 zonder te weten wat je zult eten.  
 Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
 eindeloos ver is ’t beloofde land. 
 
 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
 Altijd maar banger, duurt het nog langer?  
 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
 In de woestijn worden kinderen groot. 
 
 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,  
 altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs:  
 straks wonen wij in een paradijs. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Exodus 3 vers 1 tot en met 12 
 
Zingen: Lied 324 ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ 
 
Lezing: Exodus 3 vers 13 tot en met 18 
 
Zingen: Lied 902 vers 1, 4 en 5 ‘Is God de Heer maar voor mij’ 
 
Overweging  
 
Orgelspel: ‘Herzlich tut mich verlangen’ (J.S. Bach) 
 
Zingen: Lied 792 ‘Kom God, schrijf uw eigen naam’ 
 
Gebeden – Acclamatie Lied 368d ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ 
 



Mededelingen  
 
Collecten –  
1e – Deze collecte is bestemd voor het project van Kerk in Actie ‘De kracht van 
Bijbelverhalen in de Golfstaten’. In de Golfstaten groeit de kerk door de grote 
toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De 
meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over 
de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in een interactieve methode waarbij 
bijbel verhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar 
de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een 
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.  
2e – Deze collecte is bestemd voor plaatselijk missionair werk. 
 
Zingen: Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 
Zegen en zingen:  

 
   
Orgelspel: ‘Fughette’ op. 123a nr. 1 (J.G. Rheinberger) 


