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  LIEDERENBLAD 
Zondagavond 19 juni 2022 
Leerdienst 2021 Visnet 
Organist/ piano : Anton 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Thema:  “Gods almacht in twee woorden” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 8 (LB) 
1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
2.Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind’ ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G’ uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
3.Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw 
handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
4.Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
5.Al wat er land of water heeft tot woning, 
het moet de mens erkennen als zijn koning; 
vogels en wild en al ‘t geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 
 
6.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
Inleiding op het thema 

Gebed  

Lezing door een gemeentelid 

Bijbellezing: Exodus 3 : 1-14a (HSV) 

(Let op: schriftlezing uit HSV !!! Theologisch van 
belang!) 
Mozes door God geroepen bij de Horeb 

1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn 
schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij 
dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij 
kwam bij de berg van God, de Horeb. 
2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een 
vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij 
keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het 
vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 
3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende 
verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik 
niet verbrandt. 
4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God 
tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: 
Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 
5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw 
schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u 
staat, is heilige grond. 
6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de 
God van Abraham, de God van Izak en de God van 
Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was 
bevreesd God aan te kijken. 
7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking 
van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun 
geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers 
gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 
8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te 
redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te 
leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar 
een land dat overvloeit van melk en honing, naar 
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de 
Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de 
Jebusieten. 
9 Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de 
Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de 
onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren 
hen onderdrukken. 
10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, 
en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte 
leiden. 
11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik 
naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte 
zou leiden? 
12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal 
voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u 
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het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen 
op deze berg. 
13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de 
Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw 
vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij 
zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen 
hen zeggen? 
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. 
 
Opwekking 770                                                           
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’. 

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. 

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. 

‘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’. 

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. 

Interactieve verkondiging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotlied: ELB. 341 
1.Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader, in eeuwigheid 
zingt 't gans heelal uw Naam, 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwen Naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met 't engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de HEER Zebaoth. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Amen, 

 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
 Zegen 
 


