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VOORBEREIDING
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij”
(Psalm 122: vers 1)

Onze hulp en toenaderingsgebed
We zingen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij”
(Psalm 122: vers 3)
(gemeente gaat zitten)

Voor de kinderen
Kyriegebed, besloten met gezongen “Kyrie eleison” (Lied 301a)

HET WOORD
Lezing: Exodus 7:8-25
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
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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. De HEER
zei tegen Mozes: ‘De farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten
gaan. Ga 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. Je 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 woestijn te vereren.’ Tot nu
toe hebt u niet willen luisteren. Daarom – 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. De vissen gaan dood en de rivier zal
zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen laten nog van het
water te drinken.”’ 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.’ Mozes 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. De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat
de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was
bloed. Maar 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. Ook dit teken bracht
hem niet tot andere gedachten, hij keerde zich om en ging terug naar
zijn paleis. Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet meer konden
drinken, moesten ze in de omgeving van de Nijl naar drinkwater graven.
Zeven dagen duurde de plaag waarmee de HEER de Nijl had getroffen.

We zingen: “Loof God de Heer, en laat ons blijde”
(Psalm 105: vers 9 en 10)

Preek
Muziek
3

GAVEN EN GEBEDEN
Aandachtspunten
Het doel van de diaconale collecte wordt getoond, met het rekeningnummer van de Diaconie
Dankgebed - voorbeden - stil gebed, besloten met Onze Vader
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Slotlied (staande): “Wat God doet, dat is welgedaan”
(Lied 909: vers 1 t/m 3)

Wegzending en zegen, beaamd met
Jos van der Kooij

Medewerking: ds. Bara van Pelt & ds. Sieb Lanser (voorgangers), Carla Verwoerd
(ouderling & voorlezer), Nico Ph. Hovius (muziek).
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