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VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom
Stilte
Lied: 'Wij zoeken hier uw aangezicht' – lb 281: 1-3

2 Wanneer het donker ons verrast,
Houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
Bemoediging en drempelgebed
Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Schepper en behoeder van alle leven
God van Abraham, God van Israël
God van Mirjam, God van Mozes
die hoop brengt in de chaos
en licht schept in het duister
Lied (vervolg): lb 281: 4-5
4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5 Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

RONDOM HET WOORD
Verhaal van Mirjam en Micha
Muziek
Lezing: Exodus 7: 8-25
8
De 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 nee, 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.
14
De 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 farao
zeggen: “De HEER, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u
toegestuurd om te zeggen: ‘Laat mijn volk gaan om mij in de 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.”’
19
Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf
geheven houdt boven het water van Egypte, boven rivieren, kanalen en
moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte zal het
water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbakken
toe.’ 20Mozes en Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van
de farao en zijn hovelingen hield Aäron zijn staf geheven boven de Nijl en

sloeg ermee op het water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed.
21
De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet
meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed. 22Maar de
Egyptische Magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daarom
bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron
luisteren, zoals de HEER gezegd had. 23Ook dit teken bracht hem niet tot
andere gedachten, hij keerde zich om en ging terug naar zijn paleis.
24
Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet meer konden drinken,
moesten ze in de omgeving van de Nijl naar drinkwater graven. 25Zeven
dagen duurde de plaag waarmee de HEER de Nijl had getroffen.
Lied: 'Go down, Moses' – lb 168

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 They journeyed on at his command,
let my people go;
and came at length to Canaan’s land,
let my people go. Refrein.
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.
Tweegesprek over tekst en actualiteit
Lied: 'Wanneer ik zoek naar woorden' – lb 894

2 Wanneer ik zoek naar zinnen
en bid om een gebed,
niet weet hoe te beginnen,
niet spreek, in stil verzet,
dan roep ik mij te binnen
uw stem, o Christus - Gij,
Gij zult eens overwinnen
de tegenstem in mij.

3 Wanneer ik zoek te zeggen
al wat er in mij leeft,
maar zich niet uit laat leggen
en zich niet open geeft,
dan ben ik al gevonden
voordat ik U niet vind;
dan bidt met duizend monden
de Geest, vol vuur en wind.

4 Wanneer ik zoek naar woorden
is uw Woord mij genoeg;
dat Woord, dat wij eens hoorden,
dat Woord, dat mij al droeg,
dat zal mij blijven dragen –
mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen:
dat ik naar U verlang.

GEBEDEN EN GAVEN
Gaven
1e Collecte: Nederland – Vakanties met aandacht.
- Diaconale vakantieweken voor
ouderen en mensen die zorg of
begeleiding nodig hebben.
[Wijkdiaconie:
NL61INGB 0007 3970 15]
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk.
- Voor de vaste kosten van
onze kerk. [Wijkkerk: NL55INGB 0002 8037 85]
Dankgebed
Voorbeden
…
Tot u bidden wij:
'Goede God, hoor ons bidden'

Onze Vader

ZEGEN
Zegen

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' – lb 416

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Orgelspel

