
 
 
 
 
 

Liturgieboekje 

 
 
 
 
 

Zondag   22 november 2020 
 
 
  
 
 

de Kandelaar  16:00 uur: ds. Teun Wendt 
 
 
 
 
 
email voor het beamteam:   beamteam@gkv-assen-west.nl 
 
 
Bijbelteksten:  © Nieuwe Bijbelvertaling NBV 
Liederen:  
GK = Gereformeerd Kerkboek 2017   GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006 
LB = Liedboek 2013                              LvK = Liedboek voor de kerken 1973 
Opw = Opwekking liederenbundel     E&R = E&R liedbundels  
Sela = Sela liederen 
NPB = de Nieuwe Psalmberijming     PvN =  Psalmen voor Nu                            
  
   



2 
 

Roosters zondag 22 november 2020 
Tijd   16:00 uur 

Bijzonderheid 
 

  

Voorganger:   ds. T. Wendt 

Ouderling van dienst:   Bert Kleinleugenmors 

Bijbellezing:     

Organist:   Cor Kloeze 

Muzikale medewerking:     

Video:     

Beamer:   Mark Janssen 

Geluid:   wie? 

Kinderkring:     

Welkom voor de dienst:     

      

Oppas:   

  

Collecten: Diaconie LBP 

  Veren. Samenwerking Emeritering 

    

   

Dienst in ArendState 15:00 uur: Verantw.kerk: GKV Assen-Zuid 

   

Volgende zondag 29 november 2020 
Tijd   16:00 uur 

Bijzonderheid geen dienst 1e advent 

Voorganger:   ds. J.E. Kramer 

Bijbellezing:     

Organist:   Jaap van der Heide 

Video:     

Beamer:   Anton Janssen 

Geluid:   geen 

Kinderkring:     
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Middagdienst in de Kandelaar 16:00 uur  
 
 
Mededelingen (voorlezer) 
 
Votum en groet 
 
Z: NLB 146c: 3 (Welgelukzalig is ieder te noemen)(=LvdK: Gez.21) 
3 
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Gebed  
 
GK 170:13 (Geef dat wij trouw uw wet betrachten) (=GK06 Gez 176a) 
13  
Geef dat wij trouw uw wet betrachten. 
Gedenk ons in barmhartigheid. 
Schenk ons in Christus nieuwe krachten 
tot liefdedienst uit dankbaarheid. 
 
L+T: Exodus 1  
 
1Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jakob, naar 
Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin: 
2Ruben, Simeon, Levi, Juda, 3Issachar, Zebulon, Benjamin, 4Dan, Naftali, Gad en 
Aser. 5Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen zeventig 
personen die rechtstreeks van Jakob afstamden. 6Jozef en zijn broers en al hun 
generatiegenoten stierven, 7maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en 
zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het 
hele land bevolkten. 
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 
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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. 
15Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua 
geheten, het volgende: 16‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, 
let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem 
doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’ 17Maar de vroedvrouwen 
hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had 
opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. 18Daarom ontbood de koning de 
vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de 
jongens in leven?’ 19De vroedvrouwen antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse 
vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al 
gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.’ 20God zegende het werk van de 
vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. 21En omdat de 
vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen 
nakomelingen. 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. 
 
Z: Ps. 105: 4, 5 (O volk, uit Abraham gesproten) 
4  
O volk, uit Abraham gesproten, 
dat zoveel gunsten hebt genoten, 
o Jakobs kind’ren, die de Heer 
heeft uitverkoren, meld zijn eer. 
De Heer is onze God; zijn mond 
spreekt recht op heel het wereldrond. 
5  
God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Preek 
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Z: Ps. 138: 4 (Als ik omringt door tegenspoed) 
4  
Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet,  schenkt U mij leven. 
Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, 
uw rechterhand  zal redding geven. 
De Here is getrouw en sterk, 
Hij zal zijn werk  voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron,  wil bijstand zenden. 
 
Dankgebed 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Z: Ps. 72: 1, 4 (O God, wil aan de koning schenken) 
1  
O God, wil aan de koning schenken 
uw recht en wijs beleid, 
wil hem, de koningszoon, bedenken 
met uw gerechtigheid. 
Laat hij uw volk besturen, Here, 
rechtvaardig, wijs en zacht, 
en uw ellendigen regeren, 
hun recht doen op hun klacht. 
4  
Oprechten zullen alom groeien, 
daar ’t onrecht dan verdwijnt. 
Ook zal de vrede volop bloeien, 
totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal hij regeren, 
zover men volken vindt. 
Men zal van oost tot west hem eren 
en prijzen zijn bewind. 
 
Zegen 


