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Thema Weg uit de angst (Pnr.881) Exodus 4: 18-31 
Uitgesproken 28 februari 2010 in het Open Hof te Kampen 
     
U luistert naar: een opname van de morgendienst op Zondag Reminiscere. Een 
bewerking van de dienst van 3 maart 1996. 
 
Ouderling van dienst Ruud Kamphuis 
Organist Marijn de Jong 
 
Mededelingen 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 25: 10 

10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t'allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Marcus 6: 50b 

Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees 
niet bang.’ 

 
 
Zingen Lied 172: 1 en 4 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Kyrie Romeinen 8 
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20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, 
maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft 
hoop gekregen, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd 
uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid 
en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de 
hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En 
dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben 
ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de 
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons 
sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu 
al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie 
hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat 
nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 
26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat 
we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit 
voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet 
wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit 
voor allen die hem toebehoren.  

 
Zingen Lied 89: 1, 3 en 5 

1. O Christus, Heer der heerlijkheid 
die Gij aan ons zult openbaren, - 
al 't lijden hier in deze tijd 
is maar een schaduw die verglijdt, 
uw licht is niet te evenaren. 
 
3. Daarnaar ziet heel de schepping uit, 
zij wacht reikhalzend van verlangen, 
dat Adam haar begroet als bruid, 
dat hij haar weer een zin ontsluit, 
die in zinloosheid was gevangen. 
 
5. Dank voor de Geest, ons toevertrouwd, 
die ons reeds nu die dag doet prijzen! 
Gij, onze hoop en ons behoud, 
geef ons, het heil, van ver aanschouwd, 
aan heel uw schepping te bewijzen. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Exodus 4: 18-31 

18 Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem: 
‘Ik zou graag teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van 
mijn volk nog in leven zijn.’ ‘Ga in vrede,’ antwoordde Jetro. 19 De 
HEER zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon 
terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan 
gestorven was. 20 Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel 
en ging op weg, terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn 
hand. 21 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat naar 
Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien 
waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij 
hardnekkig weigert het volk te laten gaan. 22 En dan moet jij tegen 
de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn 
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eerstgeboren zoon. 23 Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan 
om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik je 
eerstgeboren zoon doden.”’  
24 Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam 
de HEER op hem af en probeerde hem te doden. 25 Sippora pakte 
een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte 
daarmee Mozes’ voeten aan, terwijl ze zei: ‘Een bloedbruidegom 
ben jij voor mij.’ 26 (Ze noemde hem toen ‘bloedbruidegom’ 
vanwege die besnijdenis.) Toen liet de HEER hem met rust.  
27 De HEER had tegen Aäron gezegd: ‘Ga de woestijn in, Mozes 
tegemoet.’ Aäron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de 
berg van God. Hij kuste hem 28 en Mozes vertelde Aäron wat de 
HEER hem had opgedragen: wat hij moest zeggen en welke 
wonderen hij moest doen. 29 Toen gingen Mozes en Aäron samen 
naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. 
30 Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes 
gezegd had, en liet het volk de wonderen zien. 31 De Israëlieten 
werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat de HEER oog had 
gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze zich diep neer.  

 
Zingen Lied 447: 1, 2 en 4 

1. God gaat zijn ongekende gang 
vol donkre majesteit, 
die in de zee zijn voetstap plant 
en op de wolken rijdt. 
 
2. Uit grondeloze diepten put 
Hij licht, en vreugde uit pijn. 
Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
zijn wil is souverein. 
 
4. Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? 
Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
Zijn duistere voorzienigheid 
verhult zijn mild gelaat. 

 
Aandacht voor de kinderen en hun paasprojekt 
 
Schriftlezing Marcus 6: 45-51 

45 Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen 
en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou 
hijzelf de menigte wegsturen. 46 Nadat hij afscheid van de mensen 
had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47 Bij het vallen 
van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen 
aan land. 48 Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige 
tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook 
roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar 
hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze hem over het 
water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en 
ze schreeuwden het uit. 50 Ze hadden hem allemaal gezien en 
raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! 
Ik ben het, wees niet bang.’ 51 Hij stapte bij hen in de boot en de 
wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk 
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gebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de 
broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. 

 
Zingen Lied 442: 1 en 2 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 314: 2 en 3 

2. Gezanten gaan door alle landen, 
een heilge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus' woord. 
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 
 
3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Lied 463 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
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o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Zegen  


