
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 25 juni 2017 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Aly Pelleboer
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Richard en René

Thema: ‘Regeren met staf of scepter?’

Zingen voor de dienst:
-  Opw. 277 (= HH 609) ‘Machtig God, sterke Rots’
-  Opw. 181 ‘Majesteit’

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 99:1,3,5
1. God is Koning, 
 Hij sticht zijn heerschappij.
 Volken, hoort zijn stem.
 Buigt u, beeft voor Hem,
 die met macht gekroond
 op de cherubs troont.
 Aarde, word bewogen,
 beef voor zijn vermogen.

5. Mozes trad in ‘t licht/ voor zijn aangezicht
 met Aäron saam, -/priesters in Gods naam.
 Ook verhief tot Hem/Samuël zijn stem.
 Waar Hij werd aanbeden/schonk de heer zijn vrede.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 168:1,2,4
1. When Israel was in Egypts land,/let my people go;
 oppressed so hard they could not stand,/let my people go.

Refrein:
 Go down, Moses, way down in E-gypt’s land;
 tell old Pharaoh; to let my people go

2. The Lord told Moses what to do,/let my people go;
 to lead the children of Israel through,/let my people go.
Refrein:

3. Niet op bruut geweld
 hebt G’ uw macht gesteld.
 Gij o Koning, zegt;
 Ik bemin het recht.
 Onder uw beleid
 heerst gerechtigheid;
 uw verbond heeft leven
 aan uw volk gegeven.



4.	 Oh,	let	us	all	from	bondage	flee,/let	my	people	go;
 and let us all in Christ be free,/let my people go.
Refrein:

Gods gebod

Zingen kinderlied: Lied 935:1,2
1. Je hoeft niet bang te zijn,
 al gaat de storm tekeer,
 leg maar gewoon je hand
 in die van onze Heer.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 6:28-7:18 (NBV)
28Toen de HEER zich in Egypte tot Mozes richtte, 29zei hij: ‘Ik ben de HEER. 
Alles wat ik tegen je zeg, moet je overbrengen aan de farao, de koning van 
Egypte.’ 30Mozes antwoordde: ‘Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden, de farao
 zal niet naar me luisteren.’
71Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao 
staat, en je broer Aäron zal je profeet zijn. 2Jij moet Aäron alles zeggen wat ik 
je opdraag, en hij moet het woord voeren en de farao vragen de Israëlieten uit 
zijn land te laten vertrekken. 3Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig 
weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. 4Ook dan zal 
de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht 
laten	voelen	en	hen	zwaar	straffen,	en	ik	zal	mijn	volk,	de	Israëlieten,	in	
groepen	geordend	uit	Egypte	leiden.	5De	Egyptenaren	zullen	beseffen	dat	ik	
de HEER ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen weg leid.’
6Mozes en Aäron deden alles wat de HEER hun opdroeg. 7Mozes was tachtig 
jaar en Aäron drieëntachtig toen zij zich tot de farao richtten.
Egypte	getroffen	door	plagen
8De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 9‘Als de farao jullie om een wonder 
vraagt, moet jij, Mozes, tegen Aäron zeggen dat hij voor de ogen van de farao 
zijn staf op de grond gooit; die staf zal dan een grote slang worden.’ 10Mozes 
en Aäron gingen naar de farao en deden wat de HEER hun had opgedragen. 
Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf op de 
grond, en de staf veranderde in een slang. 11De farao liet op zijn beurt de 
geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met 
hun toverformules hetzelfde. 12Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf 
veranderde in een slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. 
13Toch bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron 
luisteren, zoals de HEER gezegd had. 14De HEER zei tegen Mozes: ‘De farao 
blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. 15Ga morgenochtend naar 
hem toe, wanneer hij naar de rivier gaat. Wacht hem daar op, aan de oever 
van de Nijl, met in je hand de staf die in een slang veranderde. 16Je moet het 
volgende tegen de farao zeggen: “De HEER, de God van de Hebreeën, heeft 
mij naar u toe gestuurd om te zeggen: ‘Laat mijn volk gaan om mij in de 

2. Je hoeft niet bang te zijn
 als oorlog komt of pijn.
 De Heer zal als een muur
 rondom ons leven zijn.



woestijn te vereren.’ Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. 17Daarom – zo 
zegt de HEER – zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf op het water 
van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. 18De vissen gaan dood 
en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen laten nog 
van het water te drinken.”’

Zingen: Ps. 105:9,10
9. De harten der Egyptenaren,
 die Israël genegen waren,
 zijn door de Heer die alles leidt
 vervuld met afgunst, haat en nijd.
 toen heeft Egypte hen gekweld
 met sluwe list en bruut geweld.

10. Maar Mozes liet Gods woorden horen,
 Aaron kwam, door God verkoren,
 en tekenen van ‘s Heren hand
 geschiedden in Egypteland.
 De duisternis verslond de dag,
 zo triomfeerde Gods gezag.

Schriftlezing: Ps. 23:1-5 (NBV)
231Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3hij geeft mij nieuwe kracht en leidt 
mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
4Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Zingen: Lied 23b:3,4
3. De Heer is mijn Herder!
 Al dreigt ook het graf,
 geen kwaad zal ik vrezen,
 Gij zult bij mij wezen;
 o Heer, mij vertroosten
 uw stok en uw staf!

Verkondiging 

4. De Heer is mijn Herder!
 In ‘t hart der woestijn
 verkwikken en laven
 zijn hemelse gaven;
 Hij wil mij versterken
 met brood en met wijn.



Zingen: Gez. 304:2,3
2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
 zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
 een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
 blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
 de adem zijner lippen overmant
 de tegenstand.

3. De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
 als Gods gezant.

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte voor st. red de weeskinderen van      
     Mozambigue
     2e collecte voor het Jeugdwerk

Zingen: Gez. 466:2,3
2. En wat er dreig’, of wie er woed’,
 mijn Herder blijft mij leiden.
 Geen donker dal van tegenspoed
 kan van zijn staf mij scheiden.
 Hij blijft mij overal nabij,
 naar stille waat’ren voert Hij mij
 en liefelijke weiden.

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	Gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond.
 Aanvang: 19.00 uur voorganger:ds. R. van Putten te t’Harde (jongerendienst)

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg,
 ik wens mij niets daarneven.
 Veel meer dan ‘t meeste, dat ik vroeg,
 is mij in Hem gegeven:   
 mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
      het enig rustpunt van mijn hart,
      mijn eeuwig licht en leven.


