Liturgie zondag 8 maart 2020
Mozes op weg naar Egypte
(zondag Reminiscere 2020)

Voorganger: Ds. Henk Spit
Organist: Tijn Bouw

Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 25: 2 en 4
Onze hulp & Groet
Kyriegebed
Zingen: Psalm 25: 7
Project kinderkerk
Zingen: projectlied ‘Een teken van leven’
De paaskaars brandt, zo weten wij,
God maakt het licht voor jou en mij
Hij maakt een eind aan je verdriet,
Want Hij vergeet de mensen niet
Dit is het woord dat Hij ons geeft
Ik ben de Heer, een God die leeft,
En waar je gaat ben Ik erbij,
Voor altijd ga ik aan je zij.
Gebed bij de opening van de Schrift
Uitleg bij de liturgische schikking
1e Lezing: Exodus 4: 18 – 31
Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem: ‘Ik
zou graag teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn
volk nog in leven zijn.’ ‘Ga in vrede,’ antwoordde Jetro.
19
De HEER zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon
terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan
gestorven was.
20
Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg,
terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand.
21
Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat naar Egypte,
moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de
18

macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het
volk te laten gaan.
22
En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is
mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.
23
Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat
heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden.”’
24
Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam
de HEER op hem af en probeerde hem te doden.
25
Sippora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon
weg en raakte daarmee Mozes’ voeten aan, terwijl ze zei: ‘Een
bloedbruidegom ben jij voor mij.’
26
(Ze noemde hem toen ‘bloedbruidegom’ vanwege die besnijdenis.)
Toen liet de HEER hem met rust.
27
De HEER had tegen Aäron gezegd: ‘Ga de woestijn in, Mozes
tegemoet.’ Aäron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg
van God. Hij kuste hem
28
en Mozes vertelde Aäron wat de HEER hem had opgedragen: wat hij
moest zeggen en welke wonderen hij moest doen.
29
Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar riepen ze
de oudsten van Israël bij elkaar.
30
Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes
gezegd had, en liet het volk de wonderen zien.
31
De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat
de HEER oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze
zich diep neer.
Zingen: Lied 941
2e Lezing: Matteus 17: 1 – 8
1

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld
worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen
worden.
3
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster,
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
4
Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog
verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?
5
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je
scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster
te verwijderen.
2

6

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de
zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren
en jullie verscheuren.
7
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan.
8
Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt
zal worden opengedaan.
Zingen: Lied 330
Overdenking
Zingen: Lied 362
Dankgebed & voorbeden
(met acclamatie: ‘Houd mij in leven’, Lied 368d)
Collecte
Slotlied: Lied 413
Zegen
Gezongen amen 4 stemmig

