


Zondagmiddag 11 juli  15.30 uur

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 118 : 7

   De HEER is mij tot hulp en sterkte;

   Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

   Hij was het, die mijn heil bewerkte,

   dies loof ik Hem mijn leven lang.

   Men hoort der vromen tent weergalmen

   van hulp en heil ons aangebracht;

   Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:

   "Gods rechterhand doet grote kracht."

De twaalf artikelen van het geloof

   1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. 

   2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer e; 

   3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 

   4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

   Die neergedaald is in de hel; 

   5. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden; 

   6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader; 

   7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

   8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 

   9. Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 

10. de vergeving der zonden; 

11. de wederopstanding van het vlees; 

12. en een eeuwig leven. Amen.

Zingen Psalm 105 : 1

   Looft, looft, verheugd, den HEER der heren,

   aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren!

   Doet Zijne glorierijke daân

   alom den volkeren verstaan,

   en spreekt, met aandacht en ontzag

   van Zijne wond'ren dag aan dag.



Schriftlezing: Exodus 3 : 1 - 14

1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian; en hij

leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. 2. En de

Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en

hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verbrand. 3. En

Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote verschijnsel, waarom het

braambos niet verbrandt. 4. Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te be-

zien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij

zeide: Zie, hier ben ik! 5. En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw

voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. 6. Hij zeide voorts: Ik ben de God van

uw vader, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob. En Mozes verborg

zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. 7. En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel

gezien de verdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, van-

wege hun slavendrijvers; want Ik heb hun smarten bekend. 8. Daarom ben Ik neergekomen,

dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en

ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig, tot de plaats der Kanaänieten, en der

He-thieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten. 9. En

nu, zie, het geschrei van de kinderen Israëls is tot Mij gekomen; en ook heb Ik gezien de ver-

drukking, waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. 10. Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao

zenden, opdat gij Mijn volk (de kinderen Israëls) uit Egypte voert. 11. Toen zeide Mozes tot

God: Wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan; en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voe-

ren? 12. Hij dan zeide: Ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat Ik u ge-

zonden heb: wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij God dienen op deze berg.

13. Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen:

De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat

zal ik tot hen zeggen? 14. En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL!

Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot u ge-

zonden!

Gebed

Zingen Psalm 48 : 4, 5 en 6

   Wij, o verheven Majesteit, 

   gedenken Uw weldadigheid

   in 't midden van Uw heil'ge woning!

   Gelijk Uw naam is, grote Koning, 

   bij ons terecht geprezen,

   zo is Uw roem gerezen

   en bij de volken zeer vermaard

   tot aan het uiterst' eind der aard.

   Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt,

   is met gerechtigheid vervuld.

Dat Sions berg weergalm' van vreugd,

laat Juda's dochters zijn verheugd,

wijl Gij haar vijand sloegt in 't strijden.

Gaat Sion rond aan alle zijden,

telt al de vestingwerken

en torens, die 't versterken,

ja, ziet met een oplettend oog

paleizen steig'ren hemelhoog

en stout verduren al 't geweld,

opdat gij 't aan uw kroost vertelt.



   Want deze God is onze God,

   Hij is ons deel, ons zalig lot,

   door tijd noch eeuwigheid te scheiden:

   ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Prediking: Exodus  3 : 14a

‘En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL!’

Zingen Psalm 121 : 4

   De HEER zal u steeds gadeslaan, 

   opdat Hij in gevaar, 

   uw ziel voor ramp bewaar'; 

   De HEER’, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

   en waar g' u heen moogt spoeden, 

   zal eeuwig u behoeden.

Dankgebed

Toespraak door de scriba:  Ouderling J. van ‘t Hof

Toezingen Psalm 103 : 9 en 11

   Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen

   in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.

   Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

   dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,

   noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,

   maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

   Looft, looft, den HEER, gij Zijne legerscharen,

   wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.

   Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal,

   hoe ver men ook Zijn scepter ziet regeren,

   nu Zijnen naam en grote deugden eren,

   en gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

Dankwoord

Zegen en groet


