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Welkom!



Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

A m e n

Votum
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Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de Heer.
Psalm en lied, Hem opgedragen,
zal ik wijden aan zijn eer.
Juich, mijn ziel, in God verblijd,
heel uw aardse levenstijd.

GK-psalm 146:  1 ,  3



Zalig hij die in dit leven
Jakobs God tot helper heeft,
hij die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in ’t moeilijkst lot
vestigt op de Heer, zijn God.

GK-psalm 146:  3



wij  b idden …
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1 Vanuit de woesti jn van Sin trok het hele volk van 
Israël verder,  van de ene pleisterplaats naar de andere, 
volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun 
tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te 
zi jn om te drinken. 2 Ze maakten Mozes verwijten. 
‘Geef ons te drinken, geef ons water! ’  zeiden ze. Mozes 
zei :  ‘Waarom maakt u mij  verwijten? Waarom stelt u de 
HEER op de proef ?’  3 Maar omdat het volk daar hevige 
dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit 
Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om 
ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen 
en ons vee?’

Exodus 17 :  1  - 16



4 Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit 
volk beginnen?’ vroeg hij .  ‘Er hoeft niet veel meer te 
gebeuren of ze stenigen mij ! ’  5 De HEER antwoordde 
Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van 
Israël voor het volk uit .  Neem de staf waarmee je op 
de Nij l  hebt geslagen in je hand en ga op weg.
6 Ik zal je opwachten op de rots bi j  de Horeb. Als je op 
de rots slaat,  zal  er water uit stromen, zodat het volk 
te drinken heeft.’  Mozes deed dit ,  in het bijzi jn van de 
oudsten van Israël .  7 Hij noemde die plaats Massa en 
Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten 
hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de 
proef hadden gesteld door te vragen :

Exodus 17 :  1  - 16



‘ Is  de HEER nu in ons midden of niet?’
8 In Refidim werd Israël aangevallen door de 
Amalekieten. 9 Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een 
aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten 
stri jde. Ikzelf  zal morgen op de top van de heuvel gaan 
staan, met in mijn hand de staf van God.’
10 Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok 
tegen Amalek ten stri jde, en Mozes ging naar de top 
van de heuvel,  samen met Aäron en Chur.
11 Zolang Mozes zi jn arm opgeheven hield, was Israël 
de sterkste par ti j ,  maar l iet hi j  z i jn arm zakken, dan 
was Amalek de sterkste .

Exodus 17 :  1  - 16



12 Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en 
Chur een steen bij  hem neer,  zodat hi j  daarop kon 
gaan zitten. Zelf  gingen ze aan weerszi jden van hem 
staan, om zi jn armen te ondersteunen. Daardoor 
konden zi jn armen opgeheven bli jven totdat de zon 
onderging. 13 Zo versloeg Jozua het leger van Amalek
tot de laatste man. 14 De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg 
deze overwinning in een oorkonde vast,  zodat niemand 
die ooit zal vergeten, en over tuig Jozua ervan dat ik 
zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van 
Amalek herinnert .’

Exodus 17 :  1  - 16



15 Toen bouwde Mozes een altaar,  en hij  noemde het 
‘De HEER is mijn banier ’.
16 Hij zei :  ‘Omdat Amalek de hand heeft durven 
opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER 
stri jd voeren tegen Amalek , in al le komende 
generaties.’

Exodus 17 :  1  - 16



preek Exodus 17 : 15

15 Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het 

‘De HEER is mijn banier’.
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Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

GK-gezang 238:  1 ,  2 ,  3



Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

GK-gezang 238:  2 ,  3



Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Gij voert de strijd, de hulde is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ik zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ’t laatste uur zal ik zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

GK-gezang 238:  3



wij  b idden …



Het collectedoel in deze dienst is voor de 

Je kunt een bijdrage overmaken 
naar: 
IBAN NL 42 RABO 03760 086 44
GKv Zuidlaren o.v.v. 'collecte',
of door gebruik te maken van
de app.

Of bij de uitgang in de collecte doen

Diaconie
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• Ik geloof in God de Vader,  de Almachtige, Schepper 
van de hemel en de aarde.

• En in Jezus Christus,  zi jn eniggeboren Zoon, onze 
Here;

• die ontvangen is van de Heil ige Geest,  geboren uit 
de maagd Maria;

• die geleden heeft onder Pontius Pi latus,  is 
gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in 
de hel ;

Apostol ische Geloofsbel i jdenis  – samen opzeggen



• op de derde dag opgestaan uit de doden;

• opgevaren naar de hemel,  en zit  aan de rechterhand 
van God de Almachtige Vader ;

• vandaar zal Hij  komen om te oordelen de levenden 
en de doden.

• Ik geloof in de Heil ige Geest .

• Ik geloof een heil ige, algemene, christel i jke kerk , de 
gemeenschap der heil igen;

Apostol ische Geloofsbel i jdenis  – samen opzeggen



• vergeving van de zonden;

• opstanding van het vlees;

• en een eeuwig leven.

Apostol ische Geloofsbel i jdenis  – samen opzeggen
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’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

GK-gezang 239:  1



Genade voor u en vrede van God de Vader en van de 
Here Jezus Christus

Zegen





U bent mijn anker,
mijn licht en mijn bevrijder.
U bent mijn vesting,
dus vrees ik geen kwaad.

Want al keert de vijand zich tegen mij
in uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn.
Als ik roep, dan bent U nabij;
U tilt mij hoog op een rots,
ik zing en juich voor U.

Uit le idende muziek opwekking 621



Refrein:
Eén ding wil ik vragen, Heer,
met heel mijn hart,
dat ik in uw huis mag zijn
iedere dag
en rustend aan uw Vaderhart
uw liefde bewonderen mag.

Uit le idende muziek opwekking 621



Leer mij uw weg, Heer
en effen al mijn paden.
Laat mij niet los,
Heer, mijn hoop is op U.

'k Wil uw goedheid zien
op mijn levenspad
en uw leiding zoeken bij elke stap.
Als mijn hart zegt: 'Ga naar Hem toe',
dan wacht ik op U
bij alles wat ik doe.

Uit le idende muziek opwekking 621



(Refrein 2x)

Eén ding wil ik vragen, Heer,
met heel mijn hart,
dat ik in uw huis mag zijn
iedere dag
en rustend aan uw Vaderhart
uw liefde bewonderen mag.

Uit le idende muziek opwekking 621
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• Amalek i s  de  aar t sv i j and  van  I s raë l .  Amalek i s  u i t  op  de  

ondergang  van  Gods  vo lk .  In  de  preek  wordt  van  Amalek

gezegd ,  dat  het  ‘de  k racht  i s  d ie  jou  n ie t  in  het  be loofde  l and  

wi l  hebben ’.  Waar  herken  je  d ie  v i j and ige  k racht  vandaag?  

• Amalek va l t  van  achte ren  aan  (Deuteronomium 25 : 18 ) .  L i s t ig  

dus .  Achte r in  i s  de  kwetsbare  p lek .  Waar  z ie  j i j  de  zwakke  p lek  

van  chr i s tenen  anno  2020?  En  mis sch ien  b i j  j eze l f ? ?

• “De  Heer  i s  mi jn  ban ie r ! ”  P robeer  in  e igen  woorden  te  

ver te l l en  wat  d ie  z in  voor  j e  betekent .

• Mozes  k i j k t  toe  met  omhoog geheven  handen .  Een  

gebedshouding .  Wat  z i jn  be langr i j ke  gebedspunten  voor  

jouw/uw kerkgemeente?


