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Voorganger is Geert van Dijk
Thema: 'Ik ben op zoek naar mijn broers'
Welkom en mededelingen
Psalm 80: 1 en 10 (O herder, die uw volk wilt leiden)
Votum en groet
Alles wordt nieuw Deel 1 (Jozef zoekt zijn grote broers) (= Ev. Liedbundel 453: 1-5)
Jozef zoekt zijn grote broers,
alle tien zijn ze jaloers
op zijn jas en op zijn dromen.
Als ze Jozef aan zien komen,
wordt zijn mantel afgerukt,
diep zit Jozef in de put.
Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is,
komt in de gevangenis.
Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.
Farao hoog op de troon
droomt een wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen
van de koe en korenaar
en de maan en sterren waar.
God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd.
En het kwade valt in duigen
en de broers ze moeten buigen.
Zo houdt God door Jozefs hand
't volk van Israël in stand.
Gebed
Psalm 95: 1 en 3 (Komt, laat ons juichen voor de Heer)
Schriftlezing Genesis 37:1-36
Verkondiging
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Gezang 476: 2 en 3 LvdK (Lam van God)
Avondmaal
Tijdens het avondmaal doe ik de geloofsbelijdenis, en zingen we Gezang 75:1,2,3
Dank-en voorbede
Collecte en collectelied: Gezang 249: 1,2,3 LvdK (Wij leven van de wind)
Slotlied Opwekking 123 Groot is uw trouw
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
(refrein)
Zegen

