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Voorganger: D. G. Zonnenberg 
 

Organist: Cock Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 81: 11 en 12  
 

11. "Ik, Ik ben de HEER; 
'k Ben uw God, die heilig 
IJver voor Mijn eer; 
Die u door Mijn hand 
Uit Egypteland 
Leidde, vrij en veilig." 
 

12. "Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

 

We worden stil voor onze God 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 57: 2, 5 en 7 
 

2. Ik roep tot God, den Koning van 't heelal; 
Tot God, die't werk aan mij voleinden zal, 
Die van omhoog, mij redt uit mijn ellenden, 
En hoe men woed', mijn vijand brengt ten val: 
God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden. 

 

5. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, 
Ik ben gered; nu is mijn hart bereid, 
Het is bereid, om U, mijn God, te loven; 
Nu wordt Uw naam door mij met vreugd verbreid; 
Mijn psalmgezang klimm', tot Uw roem, naar boven. 
 
 
 
 



 

7. Uw goedheid, HEER, is groot en hemelhoog; 
Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog; 
Verhef U dan ver boven 's hemels kringen; 
Uw eer versprei' haar luister in elks oog; 
Laat ieder die door heel de wereld zingen. 

 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Weerklank 363:1, 2 en 3 
 

1. Niet zien en toch geloven – 
o God, als Gij mij helpt 
dan zal ik toch U loven, 
hoezeer ik overstelpt 
door allerhande plagen, 
door twijfel en verdriet, 
naar het waarom blijf vragen – 
toch zing ik U dit lied! 
 

2. Niet zien en toch geloven: 
vertrouwend verdergaan, 
niet horend, als een dove, 
niet ziende, blind voortaan, 
niet reikend met mijn handen 
naar meer dan Gij mij geeft, 
maar wijs door scha en schande 
geloven dat Gij leeft! 
 

3. Niet zien en toch geloven – 
uw dag komt naderbij! 
De oren van de dove 
ontsluit en opent Gij! 
En al wie in den blinde 
op U alleen vertrouwt, 
zal eenmaal ondervinden 
dat wie gelooft, aanschouwt! 

 

Gebed om de opening van het woord 
 
 
 
 



 

Schriftlezing: Exodus 2 
 

De geboorte van Mozes 
 

1. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een 
dochter van Levi tot vrouw. 

2. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij 
hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. 

3. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor 
hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en 
pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet 
aan de oever van de Nijl. 

4. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te 
komen wat er met hem gedaan zou worden. 

5. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen 
in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de 
Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij 
stuurde haar slavin om het te halen. 

6. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het 
jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: Dit is 
een van de Hebreeuwse kinderen. 

7. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik 
voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan 
roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? 

8. De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen 
ging het meisje de moeder van het kind roepen. 

9. En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind 
mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon 
geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de 
borst. 

10. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem 
bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij 
gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het 
water getrokken. 
 

De vlucht van Mozes 
 

11. In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn 
broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde 
het dat hij een Egyptische man zag, die een Hebreeuwse 
man sloeg, een van zijn broeders. 



 

12. Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand 
was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in 
het zand. 

13. En hij vertrok de volgende dag, en zie, twee Hebreeuwse 
mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de 
schuldige: Waarom slaat u uw naaste? 

14. Maar die zei: Wie heeft u tot leider en rechter over ons 
aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die 
Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd, en 
hij zei: Deze zaak is beslist bekend geworden. 

15. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes 
doden, maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde 
zich in het land Midian, en zat bij een put. 

16. De priester van Midian had zeven dochters. Zij kwamen 
om water te putten en vulden de drinkbakken om het 
kleinvee van hun vader te drinken te geven. 

17. Toen kwamen de herders en joegen hen weg, maar 
Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. 

18. Toen zij bij hun vader Rehuel kwamen, zei hij: Waarom 
zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? 

19. Zij zeiden: Een Egyptische man heeft ons gered uit de 
hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor 
ons geput en de kudde te drinken gegeven. 

20. Hij zei tegen zijn dochters: Waar is hij? Waarom hebben 
jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om de 
maaltijd te komen gebruiken. 

21. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij 
gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. 

22. Zij baarde een zoon, en hij noemde hem Gersom, want, 
zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd 
land. 

23. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van 
Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het 
uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun 
hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot 
God. 

24. Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn 
verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. 



 

25. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over 
hen. 
 

Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 4 
 

1. 'k Hef mijn ziel, o God der goden, 
Tot U op, Gij zijt mijn God; 
'k Heb op U vertrouwd in noden; 
Weer van mij toch schaamt' en spot; 
Dat mijn vijand nooit van vreugd 
Om mij opspring'; Die U wachten, 
Dekt nooit schaamt'; maar die de deugd, 
Zonder oorzaak, stout verachten. 
 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

4. 's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 

Verkondiging 
 

Tekst: Exodus 2: 11-21 
 

Zingen: Weerklank 440 
 

1. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, 
mijn trouwe gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
o trouwe gids. 
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, 
dan volg ik U, met rust in ’t veilig spoor. 



 

2. ’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
want ’k had geen gids; 
ver dwaald’ ik af, totdat ik ernstig bad: 
‘Heer, wees mijn gids.’ 
Hij heeft verhoord, ’k ben nu verheugd en blij, 
want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij. 
 

3. Nu aan zijn hand, dwaal ik niet van de weg, 
Hij is mijn gids! 
’t Zij door woestijn, of ook langs heg en steg 
leidt mij mijn gids. 
Licht, vriend’lijk licht straalt van zijn aangezicht, 
’k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling gaven 
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Zingen: Psalm 23: 1 en 2 
 

1. De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

 
 
 
 



 

2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen; 
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

 

Zegen 


