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Voorzang: lied 542
1.     God roept de mens op weg te gaan,
        zijn leven is een reis:
        Verlaat wat u bezit en ga
        naar ’t land dat Ik u wijs’.

2.     Het volk van God was veertig jaar
        – een mensenleven lang –
        op weg naar het beloofde land,
        het land van Kanaän.

3.     Heer, geef ons moed en doe ons gaan
        uw weg door de woestijn
        en laat uw Zoon een laaiend vuur,
        de nieuwe Mozes zijn.

4.     Eer aan de Vader en de Zoon
        en aan de heilge Geest,
        God, die steeds weer en overal
        bevrijding zijt geweest.

Mededelingen

Aanvangspsalm 119: 7, 21, 30
7.     Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
        Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
        Open mijn oog, zodat het helder ziet,
        dat ik de wondren van uw wet ontware.
        O Heer, verberg mij uw geboden niet;
        ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

21.   De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,
        is als een lied mij, als een spel van snaren,
        dat in den vreemde troostend mij omspeelt.
        Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.
        Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,
        omdat ik uw geboden blijf bewaren.



30.   Ik overpeins de diepten van uw wet,
        laat hen tot mij zich wenden die U vrezen!
        In alles wat uw geest heeft ingezet
        moge mijn hart één en ondeelbaar wezen!
        Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet
        uw naam in heel mijn leven laten lezen.

Stil gebed Votum/groet

Gezang 756: 1, 2, 6

1.     Laat komen, Heer, uw rijk, 2. Waar blijft het overlang
        uw koninklijke dag, beloofde land van God,
        toon ons uw majesteit, waar liefd’ en lofgezang
        Messias, uw gezag! verdrijven leed en dood?

        6. Wij bidden, Heer, sta op
        en kom in heerlijkheid!
        Op U staat onze hoop
        die onze Herder zijt!

Verootmoediging           Vrijspraak                  Gesprek met de kinderen

Gezang 796: 1, 2, 3

1.     U Here Jezus roep ik aan, 2. Geef mij dat ik van harte zeer
        U bid ik, hoor mijn klagen. mijn vijand mag vergeven,
        O God als Gij mij bij wilt staan zoals Gij mij vergeeft, o Heer,
        dan zal ik niet versagen. en geeft aan mij het leven.
        Leer mij geloven recht en rein, Uw woord zij onderweg mijn spijs,
        ik bid U, wil mij geven om zo mijn ziel te voeden,
        zo te leven, mij te hoeden
        met mensen mens te zijn, op weg naar ’t paradijs.
        uw woord in ’t hart geschreven. Geleidt Gij mij ten goede.

3.     Laat Heer van U geen lust, geen pijn
        mij in de wereld scheiden
        dat ik in ’t einde sterk mag zijn,
        mij door uw hand laat leiden
        en gaan met U het leven in,
        dat ik door U zal erven
        en verwerven.
        Het einde is begin.
        Gij redt ons van het sterven.



Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Gal. 3: 15-22
15Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament, een
testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo’n testament ongeldig
verklaren of er iets aan toevoegen. 16Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn
nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het
gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus. 17Ik bedoel dit: de
wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament
dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten.
18Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn
van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham
heeft geschonken. 19Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons
bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was
gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven.
20Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt
alleen. 21Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven
zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. 22Maar de
Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden
gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op Hem vertrouwen. 

Gezang 827: 1, 2, 3, 4
1.      Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
        Hoog is de hemel boven ons verstand
        en onder onze voeten hier beneden
        de goede grond, het groene moederland.

2.      God onze toekomst, God is onze Vader,
        Hij is het licht voor onze dagen uit.
        De hele wereld leeft van zijn genade,
        Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

3.      Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
        dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
        om zo de toekomst tegemoet te leven
        wanneer de grote oogst te velde staat.

4.      Ja, wij zijn allen zonen der belofte,
        kinderen van de dag die komen zal,
        als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
        roepend van recht en vrede overal!

Verkondiging    aansluitend       Muzikaal intermezzo



Niceanum gez. gesproken 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden
geboren uit de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waar-
achtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; en door
wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en is vlees
geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven
is, en opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, opgevaren is naar de
hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijk-
heid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde
zijn; wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat
van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, alge-
mene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de op-
standing van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

Voor- en dankgebed

Slotgezang 863: 1, 2, 6

1.     Nu laat ons God de Here
        dankzeggen en Hem eren,
        want goed zijn alle dingen
        die wij van Hem ontvingen.

2.     Want lijf en ziel en leven
        heeft ons de Heer gegeven.
        Hij zal ze ook bewaren
        in allerlei gevaren.

6.     Bewaar ons in uw waarheid,
        geef ons op aarde vrijheid,
        met alle mensen samen
        uw rijk, Heer, te beamen.

Zegen/ Amen

Collecte bij de uitgang


