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Welkom en mededelingen: ouderling van dienst
Zingen: Psalm 62 : 1 en 4 - Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 62 : 5 - Voorwaar, Hij is mijn Heil, mijn Rots
Moment van inkeer
Zingen: Lied 836 : 1, 2 en 4 - O Heer die onze Vader zijt
Gods belofte van trouw/
Luisteren naar Gods leefregels
Zingen: Psalm 86 : 4 en 5 - Leer mij naar uw wil te handelen
Kinderen gaan naar de Guppies, de Ark, en Tienerdienst en
krijgen het licht van de Paaskaars mee.
Gebed om de Heilige Geest
Lezen uit de bijbel: Exodus 33 : 7 - 23
Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan,
een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de

7

HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten
het kamp. 8 Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen
voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij
naar binnen was gegaan. 9 Zodra hij in de tent was daalde de
wolkkolom neer, en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak
de HEER met Mozes. 10 Wanneer het volk de wolkkolom bij de
ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van
zijn tent neer. 11 De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een
mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug
naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun,
verliet de tent niet.
12
Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk
verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u
met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik
uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 13 Als dat werkelijk zo is, laat
mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet
ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze
mensen uw volk zijn.’ 14 De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf
meegaan om je gerust te stellen?’ 15 Mozes zei: ‘Als u niet zelf
meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16 Hoe zou moeten
blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u
met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere
plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17 De HEER zei
tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik
ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’
18
‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19 Hij antwoordde:
‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de
naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil
schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn.
20
Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen
mens kan mij zien en in leven blijven.’ 21 Toen sprak de HEER: ‘Er
is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan.
22
Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof
laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik
voorbij ben. 23 Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren
zien; mijn gezicht mag niemand zien.’

Zingen: Lied 908 : 1, 2 en 6 - Ik heb U lief, o mijn Beminde
Verkondiging: ‘Vriendschap’
Zingen: Lied 512 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Dankgebed, voorbeden, stil gebed - Onze Vader
Collecte
1e collecte: kerk en diaconie
2e collecte: Kerk in Actie, droogte in Ethiopië (zie zondagsbrief)
Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3 - Dank, dank nu allen God
Heenzending en zegenbede

Na de dienst is er koffie en thee achter in de kerkzaal

