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Welkomstwoord 

 

Aanvangslied  ‘Veertig dagen´ 

 (uit ‘Als de graankorrel sterft…’ van Marijke de Bruijne) 

 

 
 

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen  

volheid is en nieuw begin. Refrein 

 

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 

om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, 

daardoor worden mensen vrij. Refrein 

 

Veertig dagen nog tot Pasen soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen  klaar te zijn. Refrein 

 

Moment van Stilte 

® 



Begroeting en bemoediging 

 

Psalm van de Zondag Psalm 122 

 

We zingen Psalm 122: 1 

 

 



We lezen Psalm 122 

 

Verheugd was ik toen ik hoorde: 

‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’ 

verheugd ben ik, nu onze voeten staan 

binnen je poorten, Jeruzalem. 

Jeruzalem, als een stad gebouwd, 

hecht en dicht opeen. 

Daar komen de stammen samen, 

de stammen van de HEER, 

om Israëls plicht te vervullen, 

te prijzen de naam van de HEER. 

Daar zetelt het gerecht, 

daar troont het huis van David. 

Vraag om vrede voor Jeruzalem: 

‘Dat rust hebben wie van je houden, 

dat vrede heerst binnen je muren 

en rust in je vesting.’ 

Om mijn verwanten en vrienden 

zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 

Om het huis van de HEER, onze God, 

wens ik je al het goede. 

 

We zingen Psalm 122: 3 

 

Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om ’s Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 

 

Kyriegebed 



Veertigdagentijdlied ‘Een mens te zijn op aarde’ (Lied 538: 1 en 2) 

 

 
 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 

 

Gebed 



Schriftlezing Exodus 7: 8-25 

 

Lied  Psalm 105: 5 en 10 

 

 
 

Maar Mozes liet Gods woorden horen, 

Aäron kwam, door God verkoren, 

en tekenen van ’s Heren hand 

geschiedden in Egypteland. 

De duisternis verslond de dag, 

zo triomfeerde Gods gezag. 

 

Preek 

 

Muzikaal intermezzo 



Lied  ‘God roept de mens op weg te gaan’ (Lied 542) 

 

 
 

Het volk van God was veertig jaar 

– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 

 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 

Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied ‘God schenk ons de kracht’ (Lied 418) 

 



Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Zegen 

 

Zingen Licht dat terugkomt 

 (uit ‘Als de graankorrel sterft…’ van Marijke de Bruijne) 

 

 


