12 mei ochtenddienst
Welkom
Om te beginnen
Psalm 19: 1 en 2
Votum groet en drempelgebed
Psalm 19: 3
Ochtendlied: 216: 1,2 en 3
Gebed om ontferming
Lied 305: 1,2 en 3
Om te horen
Gebed van de zondag
Kindermoment met verkeerslicht
Lezing 1 Numeri 27: 12-33
12

De HEER zei tegen Mozes : ‘Beklim het Aba ri mgebergte, zoda t je kunt uitkijken over het
land da t ik de Israëlieten geef. 13Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders
verenigd worden, net als je broer Aä ron. 14Dat is omda t jullie in de woesti jn van Sin, toen de
Is raëlieten met verwijten kwa men over water, tegen mijn bevel zi jn ingegaan en in hun
bi jzijn geen ontza g hebben getoond voor mi jn heiligheid.’ (Da t was het wa ter van Meriba tKades in de woes ti jn van Sin.) 15Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge de HEER, de God die
aan al wa t leeft de levensadem s chenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17die het kan
leiden en de troepen kan aanvoeren, zoda t het volk van de HEER niet wordt als een kudde
s chapen zonder herder.’ 18De HEER zei tegen Mozes : ‘Laat Jozua , de zoon van Nun, bij je
komen; hij is een man die gees tkra cht bezi t. Leg hem de hand op 19en laat hem plaa tsnemen
voor de pries ter Eleaza r en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezi gheid de
leiding aan hem over 20en laat hem delen in het aanzien da t ji j geniet. Dan zal heel Is raël
hem voortaan gehoorzamen. 21Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hi j
zi ch tot de pries ter Elea zar wenden, en die raadpleegt dan ten overs taan van de HEER de
ora kelstenen. Zi jn ui tspraak bepaalt of Jozua met de andere Is raëlieten een vel dtocht moet
ondernemen of niet.’
22

Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bi j zi ch komen, liet hem
plaa tsnemen voor de pries ter Eleaza r en voor de hele gemeenschap, 23legde hem de handen
op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.

Lied 23c: 1,2 en 3
Lezing 2 Johannes 10: 22 - 30
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In Jeruzalem werd het fees t van de Tempelwi jding gevierd; het was winter. 23Jezus liep in
de tempel , in de zuilengang van Salomo. 24Daar kwamen de Joden om hem heen s taan, en ze
vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons
dan rondui t.’ 25Jezus antwoordde: ‘Da t heb ik u al gezegd, maa r u gelooft het niet. Wat ik
na mens mi jn Vader doe getuigt over mij, 26maa r u wilt me niet geloven, omda t u niet bi j mi jn
s chapen hoort. 27Mi jn s chapen luis teren naa r mi jn stem, ik ken ze en zi j vol gen mi j. 28Ik geef
ze eeuwi g leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze ui t mijn ha nd roven. 29Wa t
mi jn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mi jn
Vader roven, 30en de Vader en i k zi jn één.’
Uitleg en verkondiging
Lied 1002. 1,2,3,4
Om op weg te zijn
https://www.youtube.com/watch?v=fB0dsBZ-xUc
Inzameling gaven
Gebeden eindigend met lied 1006
Slotlied 753: 1,2,5,6
Zending en zegen

