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Roosters zondag 16 januari 2022 
Tijd 08:30 uur   

Bijzonderheid     

Voorganger: Cor Kloeze (LD)   

Ouderling van dienst: Harry Offereins   

Bijbellezing:     

Organist: Erik de Haan   

Muzikale medewerking:     

Video: Robert & Joran   

Beamer: Mark Janssen   

Geluid: Niek de Haan   

Kinderkring:     

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: St. Present Assen 

  Kerk 

    

   

    

   

Volgende zondag 23 januari 2022 
Tijd 08:30 uur   

Bijzonderheid Avondmaal   

Voorganger: ds. G.O. Sander   

Bijbellezing:     

Organist: Jacob Dwarshuis   

Video: Robert Jansen   

Beamer: Anton Janssen   

Geluid: Niek de Haan   

Kinderkring:     
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Morgendienst in de Bron 08:30 uur  
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
Votum en zegengroet 
 
Ps. 81: 1, 4, 5, 8, 12  GK 
1  
Jubel voor de Heer,  
juich in uw gezangen. 
Jakobs God zij eer.  
Hij heeft alle macht, 
Hij is onze kracht,  
Hij moet lof ontvangen. 
4  
Hoor des Heren woord  
door Hemzelf gesproken: 
Ik heb u verhoord,  
van uw last bevrijd. 
’t Juk der dienstbaarheid  
is door Mij verbroken. 
5  
Ik heb in uw strijd  
u mijn hulp gegeven. 
Uit de donkerheid  
sprak Ik van gena. 
Maar bij Meriba  
toetste Ik uw leven. 
8  
Open maar uw mond,  
bid tot Mij vrijmoedig, 
pleit op mijn verbond:  
al wat u ontbreekt, 
schenk Ik, als u ’t smeekt,  
mild en overvloedig. 



4 
 

12  
Ik zou u tot spijs  
welig graan doen groeien 
en als klaar bewijs  
van de goedheid Gods, 
honing uit de rots  
als een beek doen vloeien. 
 
 
Gebed 
 
 
Inleiding. 
 
 
Lezen: Exodus 17 
 
1Vanuit de woestijn 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 zijn om te 
drinken. 2Ze 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?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het 
klagen. ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ zeiden ze tegen Mozes. 
‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 
4Mozes 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!’ 5De HEER antwoordde 
Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. 
Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik 
zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit 
stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de 
oudsten van Israël. 7Hij 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: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
8In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9Toen zei Mozes 
tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten 
strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand 
de staf van God.’ 10Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen 
Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron 
en Chur. 11Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, 
maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12Toen Mozes’ armen 
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zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop 
kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te 
ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon 
onderging. 13Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. 
14De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat 
niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat Ik ervoor zal zorgen 
dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert.’ 15Toen 
bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 16Hij zei: 
‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal 
de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.’ 
 
 
Zingen: Psalm 95: 1, 3, 4   GK 
1  
Kom, laat ons juichen voor de Heer, 
een lofzang zingen, Hem ter eer, 
met snarenspel Hem blij begroeten. 
Wij prijzen Hem die redding biedt, 
de rots van heil, in psalm en lied. 
Wij willen juichend Hem ontmoeten. 
3  
Kom, knielen wij voor God, die leeft, 
voor Hem, die ons geschapen heeft: 
Hij wil ons als zijn kudde weiden. 
Och, hoor toch heden naar zijn stem, 
u bent zijn schapen, volg dan Hem: 
zijn hand slechts kan u veilig leiden. 
4  
Verhard uw hart niet, zegt de Heer, 
zoals uw vaders Mij weleer 
bij Meriba en Massa tergden. 
Al wisten zij wat Ik vermocht, 
toch werd Ik daar door hen verzocht, 
toen zij een wonder van Mij vergden. 
 
 
Preek 
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Psalm 68 : 4 en 2   GK   
4 
Heer, toen U uittrok voor uw volk, 
als gids hun voorging in een wolk, 
kwam heel het land tot leven. 
De heem’len dropen voor de Heer, 
de God van Israël kwam neer, 
de Sinaï ging beven. 
Daar heeft uw eigen volk gewoond, 
U hebt dat volk uw gunst betoond, 
U deed het niet versmachten. 
Want was uw erfdeel uitgeput, 
het werd door U gelaafd, beschut, 
U gaf het nieuwe krachten. 
2 
’t Rechtvaardig volk, in God verheugd, 
verblijdt zich en het juicht van vreugd: 
het heeft zijn wens verkregen. 
Het treedt te voorschijn in het licht, 
komt juichend voor Gods aangezicht 
en dankt Hem voor zijn zegen. 
Hef Gode blijde psalmen aan, 
laat ’s Heren volk nu tot Hem gaan, 
laat al wat leeft Hem eren. 
Kom, zing en speel, in Hem verblijd, 
loof Hem, vervuld van dankbaarheid, 
loof Hem, zijn naam is Here. 
 
 
Wet 
 
 
GK 237 : 1,3 en 4 ( God enkel licht) 
1  
God, enkel licht, 
voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden, 
ziet ons bevlekt, 
met schuld bedekt, 
misvormd door duizend zonden. 
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3  
Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
U zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
4  
Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonden, 
en door zijn bloed 
zijn wij voorgoed 
gereinigd van de zonden. 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
Als belijdenis van ons geloof: GK 177: 1,2,3 en 4 
1   
Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, 
Zolang U mij adem geeft, zo lang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
2  
'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,  
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:  
één met God de Vader en verenigd met uw volk.  
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
3  
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 
en in uw vergeving leef ik nu. 
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4  
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
 
Zegen 


