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Thema: Gods plan 
 
Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 
[gemeente gaat staan] 
 
Zingen: NLB 654:1,5,6 (Zing nu de Heer, stem allen in / Heer Jezus, die ons hebt bezocht / Zing dan 
de Heer, stem allen in) 
 
Stil moment 
 
Bemoediging en groet 
 
[gemeente gaat zitten] 
 
Gebed voor de nood van deze wereld 
 
Zingen: NLB 536:1-4 (Alles wat over ons geschreven is / De schepping die voor ons gesloten was / 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid / Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan) 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Gesprek met de kinderen (door de leiding van de kinderkerk) 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
 
[de kinderen steken de kaars aan en gaan naar de kinderkerk] 
 
Zingen: Psalm 105: 8,9 (Zo kwamen Jakob en zijn zonen / De harten der Egyptenaren) 
 
Bijbellezing: Exodus 1:8-14, 22 en 2:1-10 
8Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. 9Hij zei tegen zijn 
volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. 10Laten we verstandig handelen en voorkomen 
dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze 
vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’ 11Er werden slavendrijvers 
aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de 
voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. 12Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des 
te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. 
13-14Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten 
stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld. 
 

22Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in 
de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven. 
 

1Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2Zij werd zwanger en bracht 
een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 3Toen ze 
geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek 



die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 
4De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. 
5Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs 
de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar 
slavinnen halen. 6Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol 
medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7Toen kwam de zuster van het kind haar 
vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te 
voeden?’ 8‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder 
van het kind ging halen. 9De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed 
het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10Toen het groot 
genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. 
Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ 
 
Zingen: Psalm 105:10 (Maar Mozes liet Gods woorden horen) 
 
Bijbellezing: Hebreeën 11:23-29 
23Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze 
vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. 24Door zijn geloof 
weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de 
farao. 25Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had 
bij de zonde; 26omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de 
schatten van Egypte. 27Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; 
hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 28Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de 
deurposten met bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou 
krenken. 29Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land; toen de 
Egyptenaren dat ook probeerden werden ze verzwolgen. 
 
Zingen: Psalm 105:17,18 (Hij was het die zijn volk bevrijdde / Die gunst heeft God zijn volk bewezen) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: NLB 316:1,4 (Het woord dat u ten leven riep / Het woord van liefde, vrede en recht) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
[de kinderen komen terug uit de kinderkerk / de kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden /  
gemeente gaat staan] 
 
Zingen: NLB 825:1,7,8 (De wereld is van Hem vervuld / Want Hij die zozeer anders is / God heeft zich 
zelf ons toegewend) 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 
 
 


