Handreiking zondag 13 september 2020
Voorganger: ds. I. Maaswinkel
Dienstdoend ambtsdrager: Erica Blokhuis
Muziek: Martine Schaap (piano/zang), Maartje de Heij
(zang), Wouter Koning (basgitaar)
Techniek: Eltheto
Mededelingen door Erica Blokhuis
Votum en Groet
Zingen Psalm 92: 1,2, en 5 ‘Goed is het U te danken’
Zingen Opw. 481 ‘Ik aanbid U’
Gebed
Bijbellezing: Exodus 33 (NBV) door Ingrid van Dillen
Verkondiging
Opw. 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Dankgebed en voorbede door Erica Blokhuis
Collecte + Sela ‘Welkom thuis’
Opw. 589 ‘Ik wil juichen voor U, mijn Heer’
Zegen
Mededelingen door Erica Blokhuis

Refrein:
Heer, ik geef U mijn aanbidding,
Heer, ik geef U al mijn dank en eer.
U alleen wil ik aanbidden,
U alleen komt toe mijn dank en eer.
Heer, ik dien U (Heer, ik dien U),
en buig voor U neer (en buig voor U neer),
geef mijn leven (geef mijn leven),
want U bent mijn Heer (U bent Heer).
Ik vertrouw U (Ik vertrouw U),
Vader en Zoon (Vader en Zoon),
hef mijn ogen (hef mijn ogen)
op naar uw troon (naar uw troon).

Votum en Groet
NPB Psalm 92 1, 2,en 5 ‘Goed is het U te danken’
1. Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.
Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.
2. U maakt mij opgetogen;
ik juich om wat U doet.
Wat U verricht is goed;
blij zal ik U verhogen.
Hoe groot zijn, HEER, uw werken;
uw wijsheid kent geen maat.
Een dwaas is niet in staat
daar iets van op te merken.
5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein de plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.
Opw 481 - Ik aanbid U
Ik aanbid U (Ik aanbid U)
met heel mijn hart (met heel mijn hart).
Ik verhoog U (ik verhoog U)
met al mijn kracht (al mijn kracht).
Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U),
wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent).
Heer, ik volg U (Heer, ik volg U),
wil gaan waar U zendt (waar U zendt).

Gebed

Bijbellezing: Exodus 33 door Ingrid van Dillen
De HEER zei tegen Mozes: ‘Vertrek van hier, met het
volk dat je uit Egypte hebt weggeleid, en ga naar het
land waarvan ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede
heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven,
2-3een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal
een engel voor je uit sturen en ik zal de Kanaänieten, de
Amorieten, Hethieten, Perizzieten, Chiwwieten en
Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee,
want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie
daarom onderweg kunnen doden.’ 4Toen het volk deze
onheilstijding hoorde, ging het in de rouw; niemand deed
sieraden om. 5De HEER had Mozes namelijk
opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen: ‘Jullie zijn
een onhandelbaar volk. Als ik ook maar een ogenblik
met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Doe
daarom je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik met
jullie zal doen.’ 6Vanaf de dag dat ze de Horeb verlieten,
droegen de Israëlieten daarom geen sieraden.
7Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand
ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.
Ieder die de HEER wilde raadplegen, ging naar de
ontmoetingstent buiten het kamp. 8Telkens als Mozes
zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun
tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was
gegaan. 9Zodra hij in de tent was daalde de wolkkolom
neer, en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de
HEER met Mozes. 10Wanneer het volk de wolkkolom bij
de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor
de ingang van zijn tent neer. 11De HEER sprak
persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander
mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het
kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun,
verliet de tent niet.

12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het
volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten
weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch
gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik
goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat mij dan
weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en
weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch
niet dat deze mensen uw volk zijn.’ 14De HEER
antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te
stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons
dan niet verder trekken. 16 Hoe zou moeten blijken dat u
mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met
ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een
bijzondere plaats in onder de volken die de aarde
bewonen.’ 17De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je
dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind
en ik heb je uitgekozen.’18 ‘Laat mij toch uw majesteit
zien,’ zei Mozes. 19 Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle
luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam
HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade
wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik
barmhartig wil zijn. 20Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je
niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in
leven blijven.’ 21Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats
op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22Als
dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een
kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je
houden tot ik voorbij ben. 23Als ik mijn hand weghaal,
zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand
zien.

Collecte + Zingen: Thuis – Sela

Verkondiging

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag

Opw. 464 - Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
Dankgebed en voorbede door Erica Blokhuis

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
Opw. 589 - Ik wil juichen voor U

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.
Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik wil juichen voor U...
Ik erken: U, Heer bent God...
Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
zijn liefde
en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!
Refrein
Laatste keer:
Ik prijs Uw naam,
)3x
God van de eeuwigheid )3x
Zegen

