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Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Aanvangslied Psalm 146 vers 1, 3 en 4 Zing mijn ziel voor God 
 
1   Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
 zing die u het leven geeft. 
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
 zing voor Hem zo lang gij leeft. 
 Ziel, gij zijt geboren tot 
 zingen voor den Heer uw God. 
 
3   Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
 heil die God ter hulpe riep. 
 Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
 God is trouw aan wat Hij schiep. 
 Wat in hemel, zee of aard 
 woont, is in zijn hand bewaard. 
 
4   Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
 aan verdrukten recht gericht. 
 Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
 blinden geeft Hij het gezicht. 
 Hij geeft den gebukten moed 
 en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Stilte voor persoonlijk gebed (achter de tafel) 
 
Bemoediging en groet 
 
Kyrie gebed met Responsie: Heer ontferm U 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en in ons 
eigen leven en Laten wij Zijn naam prijzen met Lied 195 want zijn barmhartigheid 
heeft geen einde. 
 
Responsie: Heer, ontferm u…zo bidden wij,  
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Klein Gloria: Liedboek 195   
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest, als in den beginne, 
nu en immer en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid! 
Amen. 
 
Gebed bij opening van het Woord 
 
Psalm 22 vers 1 en 2 Mijn God, Mijn God 
 
1   Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
 en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? 
 Hoe blijft Gij zwijgen? 
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
 maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
 in klacht op klacht. 
 
2   Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
 en troont op lofgezangen, U gewijd 
 door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
 steunt ons vertrouwen, 
 immers, de vaad'ren bleven op U bouwen, 
 dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 
 Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 
 hen niet beschaamd. 
 
Bijbellezing Exodus 1 vers 8 – 22 (NBV21)  
8 Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. 9Hij 
zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. 10 Laten we 
verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er 
oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden 
en uit het land wegtrekken!’ 11Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot 
zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses 
bouwen. 12Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. 
Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. 13Daarom 
beulden ze hen af 14 en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze 
moesten stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend 
mishandeld. 
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15Bovendien gelastte de koning van Egypte de Hebreeuwse 
vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: 16‘Als u de 
Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het 
geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is 
het een meisje, dan mag ze blijven leven.’ 17Maar de vroedvrouwen 
hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte 
hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. 18Daarom 
ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ 
vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ 19De 
vroedvrouwen antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen 
zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al 
gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.’ 20God zegende het 
werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk 
uitbreidde. 21En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, 
schonk Hij ook aan hen nakomelingen. 22 Toen gaf de farao aan heel zijn 
volk het bevel om alle jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes 
mochten in leven blijven. 
 
Zingen: Lied 247 vers 1, 2 en 3 Blijf mij nabij… 
 
1   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
 De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
 Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
 Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
2   Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
 Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
 Alles vervalt in 't wisselend getij, 
 maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
3   U heb ik nodig, uw genade is 
 mijn enig licht in nacht en duisternis. 
 Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
 In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
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Verkondiging: Groeien tegen de verdrukking in 
 
Gaven 
      
Zingen: Lied 913 Wat de Toekomst brenge moge                                     
 
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. 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister , 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in de hemel kom. 
 
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. 
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Waar de weg mij brengen moge 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Voorbede – Stil gebed – Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 1010 vers 1 en 4 Geef vrede, Heer, geef vrede
 
Geef vrede, Heer, geef vrede        
de wereld wil slechts strijd 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit 
Het onrecht heerst op aarde        
de leugen triomfeert 
ontluistert elke waarde 
o red ons sterke Heer 
  
Geef vrede, Heer, geef vrede  
bekeer ons felle hart         
Deel ons uw liefde mede    
die onze boosheid tart   
die onze mond leert spreken     
en onze handen leidt              
Maak ons een levend teken       
uw vrede wint de strijd 
 
Zegen 
 


