uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Zegen
WelcomeSingers en allen: Shalom (Opwekking 247)
3 x allen
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach.
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach.
Shalom, shalom, shalom.
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WelcomeSingers:
Ga met Gods vrede,
deel in zijn zegen;
leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op Hem hopen:
leef je geloof elke dag!
Allen:
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
- Collecten
- Slotlied: Ik zal er zijn (Sela) (staande)
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
2
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Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen. Amen.

- Voor de dienst: WelcomeSingers: Wij gaan met heel
Gods volk
WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein en
coupletten 6, 8 en 10
1.Wij gaan met heel Gods volk op weg achter de wolk
een pad dwars door de zeer en God gaat met ons mee.
Refrein: O Heer, die ons bevrijdde,
ons uit het diensthuis leidde,
wijs ons met uitgestrekte hand
de weg naar het beloofde land.
2. Wij eten hemels brood, wij leven, in de dood,
van manna, dag aan dag; het valt op Gods gezag.
Refrein

- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds, ondertussen
zingen de WelcomeSingers: Gods zegen voor jou

3. Wij slaan de vijand neer; wie bidden tot de Heer
geeft Hij standvastigheid, volharding in de strijd. Refrein

WelcomeSingers:
Gods liefde draagt jou;
zijn hand beschermt jou,
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen over je leven:
vrede voor jou in zijn naam!

4. Wij horen het gebod: de heiligheid van God
wil dat wij allen rein en heilig voor Hem zijn. Refrein

Allen:
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

6. Wij speken door de Geest, getuigen onbevreesd,
want God maakt ons bekwaam: profeten in zijn Naam.
Refrein
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5. Wij dansen om een stier, een gouden kalf, een dier
dat stom is, ziet noch hoort, - toch leidt de Heer ons
voort. Refrein

7. Wij krijgen dorst, wij zijn zo moe van de woestijn;
maar Mozes, boos en trots, slaat water uit de rots.
Refrein
3

8.Wij kijken naar de slang, verhoogd voor elk die bang
het komend oordeel vreest; en wie gelooft, geneest.
Refrein
9. Wij gaan door de Jordaan en dragen stenen aan:
voor heel het nageslacht, een teken van Gods macht.
Refrein
10. Wij juichen, de bazuin blaast muren neer tot puin.
God geeft ons, allemaal, een huis in Kanaän. Refrein
- Welkom
- Openingslied: Psalm 87 (staande)
- Stil gebed, aanvangswoord en groet
- Zingen: Wie op de Heer vertrouwen, uit: Youth for
Christ 197
WelcomeSingers zingen het lied; waarna allen het lied
zingen
Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion.
Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion,
die niet wankelt maar voor eeuwig blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja.
4

U bent mijn schuilplaats, Heer.
U vult mij hart steeds weer met een verlossingslied
Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.
Ik vetrouw op U. Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader
(zingend)
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel,
zo ook hier op aard'.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
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1.
Wie in Gods schaduw wonen wil
en bij Hem schuilt, gerust en stil,
wie als een vriend op Hem vertrouwt,
wie Hij zo in Zijn hoede houdt
zingt in het donker van de nacht:
Gij zijt de morgen die ik wacht,
het licht, het leven dat mij daagt,
Gij, de omarming die mij draagt.
2.
En door de vleugels van zijn trouw
ben jij gedekt, zo redt Hij jou
van dreigend donker, van de plaag
die overdag een mens belaagt.
Hij die zijn engelen beval
jou te behoeden overal,
Hij houdt je staande in het spoor
en draagt je zelf het donker door.
3.
Zoals Hij zelf gesproken heeft:
vertrouwen is niet tevergeefs.
Een antwoord ben Ik voor wie roept,
een onderdak voor wie Mij zoekt.
Ik houd je hoog een leven lang,
verjaag de schimmen van je angst.
Jou heb ik vrijheid toegedicht.
Mijn vrede vult je dag met licht.
- ' Het verhaal achter Mozes'

- Inleiding op het thema: Het verhaal achter Mozes
- Zingen: Het waren tien geboden (Lied 540)
WelcomeSingers: 1+2+3; Allen: 4 t/m 10
vrouwen zingen melodie A, mannen zingen melodie B
- Signaal Gaandeweg (Jaap Zijlstra)
We krijgen de Naam niet in handen,
niet zomaar in de mond,
we leren ermee leven,
dat is een vreemd verbond,
lopen door een woestijn,
cactussen onder en boven
de stekelige zon,
lopen niet te geloven
maar gaandeweg ontdekken
de Naam die bij je is
en dan een lied aanheffen,
een blij of wanhopig gedicht.
- Gebed
- De Bijbel open: Exodus 5:22 - 6:11
22

- Zingen met WS: U bent mijn schuilplaats ( Opwekking
176)
WelcomeSingers zingen het lied; daarna zingen allen het
lied

Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de HEER en zei:
‘Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom
hebt u mij hierheen gestuurd? 23Vanaf het moment dat ik
bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb
toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem
behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd – integendeel!’
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61Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik
de farao ga aandoen: ik zal hem met harde hand
dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn
land wegjagen.’ 2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER.
3
Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als
God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik
niet aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn
verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land
waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het
gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die
hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat
heeft mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je dit
tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de
Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie
uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik
jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal
jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En
jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die
jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is
opgelegd. 8Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder
ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land
zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 9Mozes
bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet
naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de
zware dwangarbeid.
10
Toen zei de HEER tegen Mozes: 11‘Ga naar de farao,
de koning van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten
uit zijn land moet laten vertrekken.’

1. Een levensweg te gaan
bij licht van zon en maan,
bij dagen en bij nachten;
en vóór mij ligt mijn lot,
maar achter mij staat God,
de bron van al mijn krachten.

- Zingen met WS: Een levensweg te gaan, uit: Zingend
Geloven 8, 38
Tekst en melodie: Wonno Bleij
(WelcomeSingers en allen)

Tekst: Sytze de Vries – melodie: Willem Vogel
WelcomeSingers: 1; allen: 2 en 3
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2. Zie ik onzeker om
als ik in ´t duister kom,
dan zal ik Hem ervaren.
Hij volgt mij op de voet
en maakt mij welgemoed,
want God zal mij bewaren.
3. Niet áchter mij blijft Hij,
of louter aan mijn zij,
ook vóór mij is Hij gaande
en kiest voor mij de weg.
Nu vrees ik heg nog steg
waar Hij mijn wegen baande.
- De Bijbel open: Deuteronomium 33: 27a
Van oudsher is God een schuilplaats,
zijn armen dragen u voor eeuwig.
- Zingen: Wie in Gods schaduw wonen wil
Uit: Zingend Geloven 6, 65
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