Liturgie zondag 16 februari 2020

Voorganger: Ds. B.L. Jongkind
Organist: Tijn Bouw

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied:

NLB 538: 1, 2, 4 Een mens te zijn op aarde

Stil gebed
Votum en groet
Inleiding
Kyrie, 300a afgew. met: Heer, onze Heer, ontferm U over ons
Glorialied

Psalm 116: 1, 2, 3, 8 God heb ik lief

Gebed bij de opening van de Schriften
Onze kinderen
Eerste lezing: Exodus 2:1-10
1

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam.
Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi
kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang.
3
Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden,
nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde
het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de
Nijl.
4
De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat
er met hem zou gebeuren.
5
Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden,
terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij
ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar
slavinnen halen.
6
Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde,
en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’
7
Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de
Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te
voeden?’
2

‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het
meisje de moeder van het kind ging halen.
9
De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en
voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee
en voedde het.
10
Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de
farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem
Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’
8

Zingen:

Lied 738: 4 Kom zing het lied van Anna

Tweede lezing: Hebreeȅn 11: 23-29a
Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie
maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren
niet bang voor het bevel van de koning.
24
Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd,
aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao.
25
Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij
vluchtig voordeel had bij de zonde;
26
omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van
Christus hoger dan de schatten van Egypte.
27
Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de
koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.
28
Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met
bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen
haar zou krenken.
29
Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog
land;
23

Zingen:

NLB 802: 1, 2, 3 Door de wereld

Verkondiging
Zingen:

NLB 802: 4, 5, 6

Pastorale mededelingen cq gebedsintenties
Gebeden, Stil gebed, Onze Vader

Collecte
Slotlied:

NLB 686: 1, 3 De Geest des Heren

Zending
Zegen

vg In ons hart en in ons huis
a. DE ZEGEN VAN GOD
vg In ons komen en in ons gaan
a. DE VREDE VAN GOD
vg In ons leven, op onze zoektocht,
a. DE LIEFDE VAN GOD
vg Bij het einde, nieuw begin
a. DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE
ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.
GEZONGEN AMEN (4 stemmig)

