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VOORBEREIDING 

 

Muziek / stilte: 

 

Woord van welkom / aansteken van de kaars: 

 

Zingen: LB 95:1 en 3 (Psalm 95) 

 

Bemoediging (en groet/drempelgebed)   

 
Onze hulp en verwachting is de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT  BEGONNEN IS. 
….. door Jezus Christus, onze Heer. 
AMEN. 
 

Woord ter inleiding: 

 

Kyriegebed: 

 

Glorialied: LB 304 (‘Zing van de Vader die in den beginne’) 



 

HET WOORD 

Groet: 

 

De Eeuwige zal bij U zijn. 

DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN. 

 

Gebed bij de opening van de Schrift: 

 

Eerste lezing: Ex. 6,5-7 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

 

5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is 

opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6 Daarom moet je dit tegen hen 

zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal 

jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren 

zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen 

inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is 

opgelegd. 

 

Zingen: LB 310:1.5 (‘Eén is de Heer de God der goden’)  

 

Tweede lezing: Joh. 8,30-36 (Nieuwe Bijbelvertaling’) 

 

30 Toen hij (Jezus) deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31 En tegen de Joden die in 

hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U 

zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van 

Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen 

worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de 

zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus 

wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.  

 

Lied (zingen): ‘Wees ons een baken in uw Woord’ 
(t: Harry Tacken; m: LB 721 ‘Houd ons bijeen, God, rond uw woord’ – melodie is RECHTENVRIJ) 
 

1. Wees ons een baken in uw Woord, 

o God, Gij die ons ziet en hoort. 

Wees ons nabij in alle nood, 

bewaar ons voor de tweede dood. 

 

2. Heeft Jezus Christus ons bevrijd   

van ziekte waar een mens aan lijdt, 

dan kunnen wij opnieuw verstaan 

hoe wij een weg van liefde gaan. 

 

3. Kom Geest van God beziel ons nu 

vervul ons, maak ons vól van u. 

Gij zegent ons en leidt ons voort, 

wij leven vrij en ongestoord. 

 

Uitleg en verkondiging: 

 

Lied (zingen of luisteren): LB 946 (‘Als vrijheid was wat vrijheid lijkt’)  
(zie: https://www.youtube.com/watch?v=HG8XwW1BQ90)  

https://www.youtube.com/watch?v=HG8XwW1BQ90


 

ANTWOORD 

Dankgebed en Voorbede: 

 

Stil gebed en Onze Vader: 

 

Muziek: Renate Apperloo: Prelude uit de 2e suite van J.S. Bach op Cello  
(https://www.youtube.com/watch?v=K924YxlFi8A&feature=youtu.be)  
 

Mededelingen en inzameling van de gaven: 

 

OP WEG 

 

Lied (zingen): ‘De plaatsen die wij hebben aangedaan’  
(t: Harry Tacken; m: LB 119 = Psalm 119  ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’ – melodie is RECHTENVRIJ) 
 

1. De plaatsen die wij hebben aangedaan, 

de oorden van beleven en ervaren, 

waar onze voeten ooit zijn heen gegaan 

waar onze ziel geraakte tot bedaren - 

daar zien wij sporen in de aarde staan 

en weten wij weer van voorbije jaren. 

 

2. Herinnering aan wat ooit is geweest 

kan als een pleister zijn op zere wonden. 

Wat wij beleefden in een goede geest 

houdt ons daarin met anderen verbonden. 

Koester van alles liefde nog het meest, 

zo onvervangbaar als zij wordt gevonden.  

 

3. De afdruk van een voetstap in het zand 

is als bewijs van lopen en vertreden. 

De tijd van uitzien naar de overkant 

geeft ons nieuw zicht op heden en verleden. 

O Heer, geleid ons naar het nieuwe land 

en spoor ons aan tot stichters van uw vrede. 

 

Zending: 

 

Zegenbede:  

 

Lied: ‘Zegen mij’ (Gebed om zegen) – Sela 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K924YxlFi8A&feature=youtu.be

