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4e zondag van de Veertigdagentijd
‘Laetare’, Verheug u
Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750) - Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641
Welkom
Gebed van toenadering (Lied 291d)
Lezing uit de Thora: Exodus 16: 1-21
Antwoordpsalm: Psalm 103: 1- 8 en 13 – 18
1.cantor, 2. allen

c: Zegen, mijn ziel, de Ene,
heel mijn binnenste
zijn heilige naam!
Zegen, mijn ziel, de Ene,
en vergeet nooit
al wat hij volbrengt!die vergevend is voor al je onrecht,
die genezend is
voor al je ziekten;
die verlost uit de groeve je leven,
die je omkranst
met vriendschap en ontferming;
die verzadigt met het goede je verlangen,
nieuw wordt als de arend je jeugd.
Doende met gerechtigheden is de Ene,
en met rechten
voor alle verdrukten.
Kennen deed hij zijn wegen aan Mozes,
aan Israëls zonen
zijn handelen.
De Ene is ontfermend en genadig,
lankmoedig, overvloedig in vriendschap.
a: refrein
c: Zoals een vader zich ontfermt over zonen,
ontfermt zich de Ene over wie hem vrezen.
Want hij, hij kent onze formering,
blijft indachtig dat wij stof zijn.
Een mensje: als het gras zijn zijn dagen,
als de bloem op het veld, zo bloeit hij.
Want een storm trekt over hem heen
en hij is weg,
de plaats waar hij stond kent hem niet terug.

Maar de vriendschap van de Ene
is van eeuwig tot eeuwig
over wie hem vrezen,
zijn gerechtigheid
voor zonen van zonen;
voor wie zijn verbond bewaken,
voor wie gedenken zijn opdrachten
om die te doen.
a: refrein
Overdenking
Muziek: ‘Sei stille dem Herrn’ bewerking van psalm 37: 1-8 – Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn;
der wird dir geben, was dein Herz wünscht.
Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn.
Steh ab vom Zorn und lass den Grimm.
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.
Wees stil tot God, en wacht op Hem,
hij zal u geven wat uw hart wenst.
Beveel hem uw wegen en hoop op Hem,
zie af van toorn en laat de woede varen.
Wees stil in God en wacht op Hem.
Voorbeden:
v: …. God in uw goedheid
a: Hoor ons gebed
afgesloten met het bidden van het ‘Onze Vader’
Slotlied: Lied 546: 1, 4 en 5
Wees blijde nu, in ‘t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan ‘t einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.
Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.
Zegen
Orgelspel: Improvisatie over lied 546

