
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  De Naam maakt geschiedenis 

 1 van 4  

Thema De Naam maakt geschiedenis (Pnr.1326)  Exodus.3:13–17a 
Uitgesproken 21 februari 2010 in het Open Hof te Kampen 
     
 
U luistert naar: 
Een morgendienst op Zondag Invocabit; met viering van het Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst Erwin Schraa 
Organist Johan Blok 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 91: 1 

1. Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Exodus 3: 14 

‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 
 “IK ZAL ER ZIJN  
heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 

 
Zingen Psalm 91: 7 en 8 

7. Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 
 
8. Ik zal hem redden uit de nood, 
spreekt God, en hem verhogen; 
dat hij Mij toebehoort, zal groot 
verschijnen voor elks ogen. 
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd, 
verlengen, lange jaren, 
en 't heil dat eindeloos verheugt 
in volheid openbaren. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  De Naam maakt geschiedenis 

 2 van 4  

Schriftlezing Exodus 3: 13–17a 
13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen 
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze 
vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 
14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom 
tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe 
gestuurd.”’ 15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER 
heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft 
gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden 
aangeroepen door alle komende generaties.’” 16 Laat de oudsten 
van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de God 
van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, 
Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in 
Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. 17 Ik 
heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je 
naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, …’” 

 
Zingen Lied 459: 1, 2, 3 en 4 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2. Liedren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
 
3. Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
4. In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 

 
Overdenking 
 
Zingen Lied 173: 1, 2 en 3 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
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zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Voorbereiding op het Heilig Avondmaal 
 
Zingen Lied 360 

1. Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 
2. Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
 
3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 

 
Gebed 
 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 
Zingen Lied 173: 4 en 5 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Lied 455 
1. Als Hij maar van mij is 
en ik ben van Hem, 
als ik, tot de dood nabij is, 
luister naar zijn trouwe stem, 
heb ik niets te lijden, 
leef ik in een vroom en stil verblijden. 
 
2. Als Hij maar van mij is 
laat ik alles staan, 
wil ik enkel zijn waar Hij is, 
volg ik Hem waar Hij zal gaan. 
Mij is om het even 
heel het lichte, luide, aardse leven. 
 
3. Waar Hij maar van mij is 
is mijn vaderland. 
Zie hoe Hij alom nabij is 
met de gaven van zijn hand. 
Broeders lang verloren 
vind ik weer in wie aan Hem behoren. 

 
Zegen 


