
Orde van dienst zondag 16 mei 2021           Ter Aar 
 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Welkom 
 
Openingslied    Samen in de naam van Jezus 
https://www.youtube.com/watch?v=1wzQ0bZ547U  
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Lied      De Heer heeft mij gezien 
https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc  
 
Kindermoment 
 
Kinderlied     Diep diep diep als de zee 
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo  
 
Bijbellezing      Bijbel in Gewone Taal 
 
Genesis 44: 18, 30- 34 
18 Toen stapte Juda naar voren. Hij zei: ‘Neem me niet kwalijk, heer. U bent net 
zo machtig als de farao. Maar wilt u niet boos op mij worden? Ik wil graag nog 
iets zeggen. 
30 Mijn vader houdt zo veel van mijn jongste broer, heer. Als ik zonder hem 
terugkom, 31 zal hij sterven. Hij is al oud. Hij zal sterven van verdriet. 32 Ik heb 
hem beloofd dat ik voor mijn broer zou zorgen. Ik zei: ‘Als ik hem niet 
terugbreng, mag u mij dat kwalijk nemen, mijn hele leven lang.’ 
33 Ach, heer, laat mij toch slaaf bij u worden in plaats van mijn broer. Laat hem 
weer met mijn andere broers meegaan. 34 Ik kan niet naar mijn vader terug 
zonder mijn jongste broer. Hij zou zo verdrietig zijn! Dat kan ik niet verdragen.’ 
 
Genesis 45: 1-8 
45 1 Jozef kon zich niet langer inhouden. Hij stuurde alle Egyptenaren die bij 
hem waren, weg. Toen hij alleen was met zijn broers, vertelde hij wie hij was.  
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2 Hij begon te huilen. Hij huilde zo hard dat de dienaren buiten het hoorden. En 
ook in het paleis van de farao was het te horen. 
3 Jozef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Maar de 
broers zeiden niets, want ze waren vreselijk geschrokken. 
4 ‘Kom toch dichterbij!’ zei Jozef. Dat deden ze. Toen zei hij: ‘Ik ben Jozef! Ik 
ben de broer die jullie verkocht hebben. Daarna ben ik naar Egypte gebracht. 5 
Maar jullie hoeven niet bang te zijn. En jullie moeten ook niet boos op jezelf 
zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd. 
Hij heeft mij eerder dan jullie hierheen gestuurd om jullie leven te redden. 
6 Er is nu al twee jaar hongersnood. En er zal nog vijf jaar geen koren op het 
land groeien. 7 Daarom heeft God mij eerder dan jullie hierheen gestuurd. Zo 
kan ik zorgen dat jullie blijven leven. Zo kunnen er veel mensen gered 
worden. 8 Ik ben dus niet door jullie hierheen gestuurd, maar door God. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat ik nu de belangrijkste raadgever van de farao ben. Ik 
heb de leiding over het paleis, en over heel Egypte.’ 
 
Overdenking deel I 
 
Lied    God wijst mij een weg 
https://www.youtube.com/watch?v=X-RhTK560pw  
 
Overdenking deel II 
 
Orgelspel 
 
Gebeden 
 
Slotlied   Lied 1006   Onze Vader 
https://www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg  
 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel 
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