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Welkom 

 

Psalm 42: 1 en 3 (berijming 1773) 

1.'t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw Naam verhogen? 
3.O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust, 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven, 
want ik zal Zijn Naam nog loven.  
 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 27: 1 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de HEER die mij behouden zal! 

 

Gods wil voor ons leven 

 

Psalm 78: 1 en 2 (berijming 2021) 

1. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, 

naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 

Wij mogen het verleden niet vergeten; 

laat aan je kinderen Gods daden weten. 

Vertel het door, vertel het nageslacht 

wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht. 

2. Hij gaf zijn volk een richtlijn voor het leven 

en Hij gebood die woorden door te geven. 

Zo zou elk kind dat daarna werd geboren 

zijn grote daden en beloften horen. 

Dan zouden zij vertrouwen op hun God; 

dan hielden zij zich trouw aan zijn gebod. 

 

Gebed 

 

Projectlied: 1 en 2 

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) 

 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Bijbellezing: Exodus 13: 1-10 (NBV21) 
1Hij zei tegen Mozes: 2‘Wijd alle eerstgeborenen 

aan Mij; alles wat bij de Israëlieten of bij hun vee 

als eerste de moederschoot verlaat behoort Mij 

toe.’ 
3Mozes 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. 
4Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de 

maand abib. 5Als de HEER u eenmaal in het 

gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, 

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: 6Eet zeven 

dagen lang ongedesemd brood, en vier op de 

zevende dag feest ter ere van de HEER. 7Niet 

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. 8En vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik 

wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik 

wegtrok uit Egypte.” 9Laat dit gebruik zijn als een 

herinneringsteken om uw arm en op uw 

voorhoofd, zodat de wetten van de HEER 

voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u 

immers met sterke hand uit Egypte bevrijd. 10Ieder 

jaar opnieuw moet u dit gebruik op de 

vastgestelde tijd in acht nemen. 

 

Preek 

 

Op Toonhoogte 332 

Mijn Jezus, mijn redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
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Refrein: 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 
Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging 

1. Diaconie 

2. Kerk 

De kinderen komen terug 

 

Op Toonhoogte 327 

1 Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
2 Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Zegen 


