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Stilte
Bemoediging
O
Onze hulp is de Naam van de Heer
A
die hemel en aarde gemaakt heeft
O
en niet loslaat wat zijn hand ooit begon
A
Amen
Drempelgebed
Intochtslied:

Psalm 78: 1, 2 en 5

Welkom en inleidende woorden
Gebed voor een goed verhaal
Kindermoment:

288

Lezing: Deuteronomium 6: 1-9
61Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de
HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de
overkant, dat u in bezit zult nemen. 2U moet voor de HEER, uw God,
ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik
die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw
kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven
gezegend worden. 3Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in
acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en
honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God
van uw voorouders, u heeft toegezegd.
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Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom
de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw
krachten. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in
gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis
en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een
teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de
deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
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Lied

168: 1 en 2

Een goed verhaal door Hans Burggraaff
Lied

168: 3 en 4

refrein
Een goed verhaal door Petra Bollen
Lied

169: 1, 2 en 3

Een goed verhaal door Lydia Vermunt
Lied

169: 4 en 5

Overdenking
Psalm

105: 3, 14 en 17

Voorstellen van ds. Florida de Kok
Gebeden:
dankgebed
voorbeden met responsie: Lied 368g
stil gebed
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede.
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht, en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.
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Amen.
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e collecte: Z.O.A
Voor de stichting die zich inzet voor vluchtelingen op veel plaatsen in
de wereld.
2e collecte: Plaatselijk Jeugdwerk
Kinderen sparen voor Johan en Jeanette Lukasse, kinderwerk Brazilië
Slotlied:

423

Uitzending en gezongen zegen

Vraag bij de koffie en de thee:
Wat is voor u ‘een goed verhaal?
Vindt u het verhaal van de uittocht van het joodse volk uit Egypte
een goed verhaal? Zo ja, waarom?
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