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Welkom van predikant en ouderling
Afkondiging
Bemoediging en groet
V. Onze hulp in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G. En het werk van zijn hand nooit loslaat
V. Er is genade voor ons en vrede
Van God onze vader en van Jezus Christus
in gemeenschap met de heilige Geest
G. Amen
Overlijdensbericht
Intochtslied: Psalm 23b: 1 en 5

De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Deze dienst is uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda

Online dienst van zondag 22 maart 2020 Voorganger Ds. Ariaan Baan

Gebed
Bijbellezing
Exodus 6:27-7:13
Toen de HEER zich in Egypte tot Mozes richtte, zei hij: ‘Ik ben de HEER. Alles wat ik
tegen je zeg, moet je overbrengen aan de farao, de koning van Egypte.’ Mozes
antwoordde: ‘Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden, de farao zal niet naar me luisteren.’
Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao staat, en je
broer Aäron zal je profeet zijn. Jij 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. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte
veel tekenen en wonderen verrichten. Ook 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. De Egyptenaren
zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen
weg leid.’ Mozes en Aäron deden alles wat de HEER hun opdroeg. Mozes was tachtig
jaar en Aäron drieëntachtig toen zij zich tot de farao richtten. De HEER zei tegen
Mozes en Aäron: ‘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.’ Mozes 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. De farao liet op zijn
beurt de geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met
hun toverformules hetzelfde. Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in
een slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. Toch bleef de farao
onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd
had.
Antwoordlied Als antwoord op de lezing luisteren we naar psalm 116: 1 en 8
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Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.
Overdenking
Gebed
Slotlied
Psalm 46 (God is een toevlucht te allen tijde) 1,3

Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade:
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren.’
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
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Zegen
Wij gaan zo van hier
maar niet zonder de zegen
van de ware drie-enige God.
De genade van de Heer Jezus Christus
de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.
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