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Welkom en mededelingen
Gezang 379: 1, en 3
1 O mijn ziele, looft den Here,
die het aangename licht
over ons doet wederkeren
en zijn wondren voor 't gezicht.
Wondren die met één accoord
van hun oorsprong ons doen horen,
zijnde 't albevattend woord,
Jezus, 's hemels eerstgeboren.
3 Hoop op 't wezen aller goeden,
hoe verheldert gij den dag
tot een lafenis en voeden,
waar de mens van leven mag.
Want gelijk men steeds bevond,
hoe het duister werd verdreven
door de lichte morgenstond,
zo verwacht men 't eeuwig leven.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 136: 1, 8 en 12
1 Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
8 Israël geleidde Hij
veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.
12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.
Gebed
Deuteronomium 1: 46 – 2: 15 (NBV21)
146Zo bent u lange tijd in Kades gebleven.
21Ten slotte zijn we omgekeerd en de woestijn weer in
getrokken, in de richting van de Rode Zee, zoals de
HEER mij had opgedragen. Jarenlang trokken we om
het Seïrgebergte heen.
2Toen zei de HEER tegen mij: 3‘Jullie zijn nu lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Keer om en ga
naar het noorden. 4En jij moet het volk voorhouden:
“Straks komen jullie door het gebied van jullie broeders, de afstammelingen van Esau, die in Seïr wonen.
Zij zullen bang voor jullie zijn, maar jullie moeten jezelf
goed in acht nemen 5en hen niet uitdagen. Ik geef jullie
nog niet het kleinste stukje van hun land; het Seïrgebergte heb Ik immers aan Esau in eigendom gegeven.
6Het voedsel dat jullie nodig hebben zul je van hen
moeten kopen, en ook voor je drinkwater moet je hen
betalen. 7Want de HEER, jullie God, heeft jullie gezegend in alles wat je ondernomen hebt. Hij is heel die
tocht door de grote woestijn met jullie meegegaan. De
HEER, jullie God, stond jullie terzijde, veertig jaar lang,
en het heeft je aan niets ontbroken.”’
8Toen wij onze broeders in Seïr, Esaus afstammelingen, achter ons gelaten hadden, verlieten we de route
die van Elat en Esjon-Geber door de Araba loopt, en
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trokken we naar de woestijn van Moab. 9Toen zei de
HEER tegen mij: ‘Je mag de Moabieten niet vijandig
bejegenen en hen niet uitdagen, want Ik geef je van
hun land niets in bezit; Ik heb Ar immers aan de nakomelingen van Lot in eigendom gegeven.’ 10(Vroeger
woonden daar de Emieten, een groot en machtig volk;
ze waren zo lang als de Enakieten. 11Evenals de Enakieten worden zij tot de Refaïeten gerekend; in Moab
worden ze Emieten genoemd. 12En in Seïr woonden
vroeger de Chorieten, maar de afstammelingen van
Esau hebben zich van hun land meester gemaakt door
hen uit te roeien en zich in hun plaats daar te vestigen,
net zoals de Israëlieten gedaan hebben met het land
dat de HEER hun in bezit heeft gegeven.) 13De HEER
zei: ‘Breek op en steek het dal van de Zered over,’ en
dat hebben we gedaan. 14Tussen ons vertrek uit Kades-Barnea en de oversteek van de Zered waren er
achtendertig jaar verstreken. Uiteindelijk was er van
de eerste generatie geen weerbare man meer over in
ons kamp, zoals de HEER gezworen had. 15De HEER
had zich tegen hen gekeerd: Hij had hen uit het kamp
weggerukt tot er niemand meer over was.
Psalm 79: 5
5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waatren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.
Preek
Tekst: Deuteronomium 2: 6
6Het voedsel dat jullie nodig hebben zul je van hen
moeten kopen, en ook voor je drinkwater moet je hen
betalen.
Thema: Reisverhalen, geen gemarchandeer!
Gezang 75: 1, 2 en 3
1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
3 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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Gebeden
Collecteaankondiging:
1. De Wittenberg
2. Zending
Gezang 358: 4
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze
Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.
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Gezang 358: 5
5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

