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Kinderen van de rekening
Stilte (Antoine Oomen)
Woord ten geleide
Kinderkring
Voor de zevende dag (VL742)
Voorlezing uit het boek ‘En dit zijn de namen’
En dit zijn de namen van Israëls zonen,
de gekomenen naar Egypte,
mee met Jakob kwamen zij, ieder met zijn huis:
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali,
Gad en Aser.
En het geschiedde:
alle zielen voortgekomen uit de heup van Jakob,
zeventig zielen Jozef was al in Egypte.
Jozef stierf, en al zijn broeders,
dat hele geslacht.
De kinderen van Israël waren vruchtbaar,
zij vloeiden over,
zij werden talrijk, zij werden zeer zeer sterk,
het land raakte vol van hen.
Een nieuwe koning stond op over Egypte
die Jozef niet gekend had.
Hij sprak tot zijn volk:
Zie, het volk van de kinderen van Israël
is ons te talrijk en te sterk.
Kom, laten wij het dan te slim af zijn
dat het niet nog talrijker wordt
en het geschieden zal, komt er oorlog,
dat het zich voegt bij hen die ons haten
en tegen ons strijdt
en opwaarts gaat, weg uit het land.

Zij stelden opzichters aan die het onderhorig maakten,
die het vernederden met zware lasten:
het bouwde voorraadsteden voor Farao, Pitom en Raämses.
En zoals zij het vernederden,
zo talrijk werd het,
zo brak het door zij walgden van de kinderen van Israël.
Die van Egypte maakten de kinderen van Israël tot slaven meedogenloos,
zij verbitterden hun leven tot harde dienst,
tot pek en baksteen,
tot alle dienst op het veld alle dienst waarmee zij hen meedogenloos tot slaven maakten.
De koning van Egypte sprak tot de vroedvrouwen van de vrouwen der hebreeën
- de naam van de eerste was Sifra,
de naam van de tweede was Pua -,
hij sprak:
Als je de vrouwen der hebreeën helpt baren,
kijk dan of je de twee stenen ziet:
is het een zoon, laat hem sterven,
is het een dochter, laat je haar leven.
Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God
en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken en gezegd had:
ze lieten de kinderen leven.
De koning van Egypte riep de vroedvrouwen en sprak tot hen:
Waarom doen jullie dit
en laat je de kinderen leven?
De vroedvrouwen spraken tot Farao:
Daarom: de vrouwen der hebreeën zijn niet als de Egyptische vrouwen,
ze zijn als dieren in het wild;
voordat de vroedvrouw bij hen is gekomen,
hebben zij al gebaard.
En God was goed voor de vroedvrouwen
en het volk werd talrijk en zeer sterk.
En het geschiedde:
omdat de vroedvrouwen ontzag hadden voor God,
maakte hij huizen voor hen.
Toen gaf Farao opdracht aan heel zijn volk en sprak:
Elke zoon die wordt geboren, gooi hem in de Rivier,
elke dochter laat maar leven.
Exodus 1, 8-22

Psalm 12 vrij (VL19)
Vervolg uit het boek ‘En dit zijn de namen’
Ging een man uit het huis van Levi,
nam een dochter van Levi,
de vrouw werd zwanger, baarde een zoon,
zij zag hem, dat hij goed was,
zij hield hem drie maanden verborgen.
Toen zij hem niet langer kon verbergen,
nam zij voor hem een kleine ark van biezen,
smeerde die dicht met pek en leem,
deed het kind daarin
en zette het neer in het riet aan de oever van de Rivier.
Zijn zuster ging staan in de verte
om te weten wat er met hem zou worden gedaan.
Farao’s dochter daalde af in de Rivier om te baden,
haar meisjes liepen langs de kant van de Rivier.
Zij zag de kleine ark tussen het riet,
zij stuurde haar slavin om het te nemen,
deed het open en zag hem, het kind:
een kleine jongen die huilde.
Zij kreeg medelijden met hem en sprak:
Dit is een kind van de hebreeën.
Zijn zuster sprak tot Farao’s dochter:
Zal ik voor u een zogende vrouw gaan roepen,
uit de vrouwen der hebreeën?
Zij zal het kind voor u zogen.
Farao’s dochter sprak tot haar:
Ga.
De jonge vrouw ging en riep de moeder van het kind.
Farao’s dochter sprak tot haar:
Ga met dit kind en zoog het voor mij.
Ik, ik zal jou er loon voor betalen.
De vrouw nam het kind en zoogde het.
Het kind werd groot,
zij bracht het naar Farao’s dochter,
hij werd haar zoon.
Zij riep zijn naam: Mozes-Hij die optilt zij sprak:
Want uit het water heb ik hem opgetild.
Exodus 2, 1-10

Muzikaal intermezzo

Toespraak door Geeske Hovingh
Uittochtlied (VL307)
Muzikaal intermezzo en collecte
Viering van Eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
Viering van Eucharistie
Laat ons bidden
Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld
die ons raakt met uw woord
die ons kent van gezicht
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.

Gezegend Gij Eeuwige (VL646)
Brood en wijn
Nada te Turbe (Taizé)
Zo hoog als Gij troont in uw hemel (Antoine Oomen)
Voorbeden
Voor uw aangezicht (VL545)
Onze Vader Taizé (VL246)
Mededelingen
Zegen
Gehoord in mensen (VL 209)

