
Ekklesia Amsterdam 
      zondag 1 maart 

    Uit het water opgetild      
      
 
De kaarsen aangestoken 
 
Die ons voor het licht gemaakt hebt (Verzameld Liedboek 569) 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was 
Sta niet stil in het verleden 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 
Het is al begonnen, merk je het niet? 
 

Die ons voor het licht gemaakt hebt 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Welkom - Dit huis is een huis waar de deur openstaat  
(tekst Margryt Poortstra, muziek Tom Löwenthal)  
 
Voorlezing uit het boek Dit zijn de namen 
Exodus 2:1-10 
 
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. 

 
Ik zal  Voor kinderen waar ook geboren (Tom Löwenthal)  
 

Toespraak 

Mirjam Rigterink 
 
Intermezzo piano 
 
Als Gij ons niet kent (tekst Petra Kerssies, muziek Tom Löwenthal)  
 
Doop van Louis Rasmus Jaap van der Schaaf 
 
Vrede voor jou (Tom Löwenthal)  
 
Intermezzo  

mededelingen en collecte 
 



Dienst van de tafel 
  
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie, 
ritueel van solidariteit: 
laat ons bidden. 

 
Als het geen droom, geen leugen is 
wat ons gezegd is, 
dat er goed land zal zijn - 
een stad van bomen als een tuin 
met woningen voor iedereen, 
geef ons dan daar te komen. 
 
En zet voor ons een tafel neer 
en geef ons brood 
dat als een lichaam voedt. 

 
Avondmaal ter heiliging (VL633) 
 
Moge het delen (Antoine Oomen)  
 
Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 
 

Ubi caritas (Taizé)  
 
Je zou gelukkig willen zijn - psalm 112 vrij (Antoine Oomen)  
 
Voorbeden 
 
Onze Vader in het verborgene (VL 249) 
 
Zegen 
 
Zomerlied (VL 780)  
 

 
 
 
  


