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Egyptische Plagen
Boek van de Uittocht - 3
De kaarsen aangestoken
Onze hulp in de Naam (Verzameld Liedboek 503)
Drempeltekst
Wat geschreven staat wordt in ons vervuld:
uit hun slavendienst riepen zij omhoog
en Hij hoorde, zag, kende, daalde af.
Die van toen zijn wij, kreten van oudsher.
Die van toen is Hij, onbesproken nieuw.
Hij begint met ons een volstrekte weg,
komt ons tegemoet met zijn wijzend woord zullen wij, of niet, meegaan in dat licht?
Uit Psalm 106 vrij

Onze hulp in de Naam
Woord ten geleide
Kinderkring
Zie deze aarde - Psalm 10 vrij (VL 16)
Voorlezing uit Psalm 105
Psalm 105:23-38
Israël trok naar Egypte
en Jakob vond er gastvrijheid,
daar in het land van Cham.
Daar maakte Adonai-God hen vruchtbaar,

veel talrijker dan Egypte
en dat verdroot Egypte,
het begon Israël te haten,
het ging Israël kwellen
met sluwheid en met geweld.
Maar Adonai-God riep Mozes, zijn knecht,
en Aäron heeft hij gekozen.
Hij liet hen wonderen verrichten
daar in het land van Cham.
Duisternis zond hij neer
en het werd aardedonker;
water veranderde in bloed
en alle vissen stierven.
Het land krioelde van kikkers
tot in het paleis van de koning.
Hij sprak, en daar waren de muggen,
muskieten in heel hun gebied.
Het regende hagel en vuur,
de vijgenboom en de wijnstok
liggen tegen de grond,
alle bomen ontworteld
overal in de omtrek.
Hij sprak en daar waren de sprinkhanen,
zwermen van ongedierte,
geen grassprietje laten ze over,
het hele land vreten ze kaal.
Toen sloeg hij hun eerstgeborenen,
de eerstelingen van hun kracht.
Toen voerde hij zijn volk naar de vrijheid:
daar trekken de stammen uit,
met zilver en goud beladen
en niemand die ze wat deed.
Egypte, verlamd van schrik,
Egypte was blij dat ze gingen.
Vertaling: ‘50 Psalmen’

Terecht kan Israël zeggen (VL 120)
Toespraak
Kees Kok
Het was een nacht (VL 884)

Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gij die gezegd wordt: levende God,
die hoort en ziet, vriend ander ouder,
schoot van vrede, hart groter dan ons hart.
Zie uw mensen, deze wereld.
Keer U om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar.
Kom heilige geest van Godswege,
adem van in den beginne.
Kom geest van uittocht en bevrijding
die verschenen zijt in Jezus uw dienstknecht.

Gezegend Gij Eeuwige (VL 646)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Roep onze namen (VL 566)
Alsof de richting (VL 307)
Voorbeden
Onze Vader (VL 849)
Zegen
Die mij droeg (VL 239)

