ONLINE KERKDIENST

Orde van dienst
op 17 mei 2020 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Mevr. Stuut-Vogelzang
Pianiste : Moniek Timmer
Thema: ‘Je hoeft het niet alleen te doen’
- Woord van welkom
- Intochtslied 146a: 1, 5 Laat ons nu vrolijk zingen
1

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

5

Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eind'lijk vrij.

- Votum en groet
- Gebed
- Zingen 313: : 1, 2, 5 Een rijke schat van wijsheid
1.

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
1

2

God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

- Gebed voor het openen van de Bijbel
- 1e lezing Exodus 3:1-15 (Bijbel in gewone taal)
God stuurt Mozes naar Egypte
God spreekt met Mozes
3 1Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de
priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij
kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. 2Daar kwam de engel
van de Heer naar hem toe, als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de
struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. 3Mozes dacht: Hoe kan
dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.
4Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik: ‘Mozes!’
‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5De Heer zei: ‘Kom niet dichterbij, en trek je
schoenen uit. Want je staat op heilige grond. 6Ik ben de God van je vader, ik ben
de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ Toen hield Mozes zijn handen voor zijn
gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
Mozes moet de Israëlieten uit Egypte halen
7De Heer zei: ‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb
gezien hoe ze onderdrukt worden, en ik heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik
weet hoe ze lijden. 8Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden uit de macht van de
Egyptenaren. Ik zal ze naar een land brengen waar nu andere volken wonen:
Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. Het is
een mooi, groot land. En er is genoeg te eten en te drinken, meer dan genoeg
voor iedereen.
2

9-10Ik

stuur jou naar de farao. Want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om hulp
roepen. En ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Jij moet mijn
volk uit Egypte weghalen.’
Mozes weigert
11Maar Mozes zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de farao gaan en de Israëlieten uit
Egypte weghalen? Dat kan ik niet.’ 12God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het
volk uit Egypte weghalen, en hier op deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul
je zeker weten dat ik je gestuurd heb.’
13Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun
voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die
God heet?’
14-15Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten
zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten
ze mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God
van Abraham, Isaak en Jakob.
- Zingen 280: 1, 5, 6 De vreugde voert ons naar dit huis,
1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

- 2e Exodus 4:1-17(Bijbel in gewone taal)
Mozes weigert weer
4 1 Mozes zei tegen de Heer: ‘De Israëlieten zullen me vast niet geloven. Ze
zullen niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen dat u helemaal niet bij mij
gekomen bent.’ 2 Toen zei de Heer: ‘Wat heb je daar in je hand?’ ‘Een stok,’ zei
Mozes. 3 De Heer zei: ‘Gooi hem eens op de grond.’ Toen Mozes dat deed,
veranderde de stok in een slang. Mozes rende weg. 4 Maar de Heer zei: ‘Pak hem
bij zijn staart!’ Mozes pakte de slang, en toen was het weer een stok. 5 De Heer
zei: ‘Als je dat aan de Israëlieten laat zien, zullen ze je geloven. Dan geloven ze
dat de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob, bij jou
gekomen is.’ 6 Daarna zei de Heer: ‘Doe je hand eens onder je jas.’ Mozes deed
dat, en toen hij zijn hand er weer onder vandaan haalde, zag die er wit en ziek
uit. 7 ‘Doe je hand nog eens onder je jas,’ zei de Heer. Mozes deed dat nog eens.
3

En toen hij zijn hand weer onder zijn jas vandaan haalde, zag die er weer
gewoon uit. 8 De Heer zei: ‘Als de Israëlieten je niet geloven na het eerste
wonder, zullen ze je misschien geloven na het tweede wonder. 9 Maar als ze je
dan nog niet geloven, moet je water uit de rivier de Nijl halen. Dat moet je over
de grond gieten. Dan zal dat water in bloed veranderen.’ God zal Aäron met
Mozes meesturen 10 Mozes zei tegen de Heer: ‘Neem me niet kwalijk, Heer. Maar
ik ben niet zo’n goede spreker. Dat is altijd al zo geweest. En nu u met mij
gesproken hebt, is dat nog steeds zo. Ik kan nooit de goede woorden vinden.’ 11
Maar de Heer zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie zorgt ervoor dat
een mens kan spreken en horen? Wie zorgt ervoor dat een mens kan zien? Of
wie maakt hem blind? Dat doe ik, de Heer! 12 Ga nu. Ik zal je helpen als je moet
spreken. Ik zal je vertellen wat je moet zeggen.’ 13 Maar Mozes zei: ‘Neem me
niet kwalijk, Heer, maar stuur alstublieft iemand anders!’ 14 Toen werd de Heer
boos op Mozes. Hij zei: ‘Je hebt toch een broer die Aäron heet? Die kan goed
spreken. Hij komt naar je toe. Hij is al onderweg, en hij zal blij zijn om je te zien.
15 Jij moet hem vertellen wat hij moet zeggen. Ik zal jullie helpen en zeggen wat
je moet doen. 16 Jij hebt de leiding, en Aäron zal namens jou tegen de Israëlieten
spreken. 17 Neem je stok mee, want daarmee moet je de wonderen doen.’
- Zingen 913: 1, 3 Wat de toekomst brengen moge
1

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!.

3

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

- Overdenking
- Pianospel
- Zingen/luisteren https://www.youtube.com/watch?v=W_X9fennVuY
Je hoeft niet bang te zijn

4

- Geloofsbelijdenis zingen
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des Almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses,
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
- Gebed
- Slotlied 791 alle 6 verzen Liefde eenmaal uitgesproken
1

Liefde eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,–
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5

5

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

- Zegen
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