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Thema Leg het in het oor van Jozua (Pnr. 349)  Exodus 17:14 
Uitgesproken 25 april 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Rita Groenhof  
Muzikale begeleiding Johan Blok 
 
U luistert naar: een opname van de eerste morgendienst (9.00 uur) op 25 april 
2010 in het Open Hof te Kampen. Deze preek werd voor het eerst gehouden te 
’s-Gravendeel op 14 maart 1982. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 91 

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 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Exodus 17 

15 Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is 
mijn banier’. 16 Hij 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 91: 2 en 3 
2. God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De HEER zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 
 
3. Wees niet bevreesd, al wil de nacht 
zich tegen u verheffen; 
al stelt de dag zijn overmacht, 
zijn pijl zal u niet treffen. 
't Verderf dat in de duisternis 
zoekt naar uw legerstede, 
de vloek die van de middag is, - 
God bant ze van uw leden. 

 
Woorden ten leven Leviticus 19: 1-18 
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1. Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: 
2. spreek  
tot heel de samenkomst  
van de kinderen Israëls 
en zeg tot hen: heilig zult ge wezen;  
want heilig  
ben ik, de Ene, God-over-u! 
3. Alleman zult ge moeder en vader vrezen, 
en mijn sabbatdagen houden; 
ik, de Ene, ben uw God! 
4. Wendt u niet tot de afgoden,- 
goden van gietwerk 
zult ge u niet maken; 
ik, de Ene, ben uw God! 
5. Wanneer ge een vredesoffer offert aan  
de Ene,  
offert het dan zo dat ge welgevallen vindt! 
6. Op de dag dat ge het offert 
mag het worden gegeten  
en de volgende morgen ook nog;  
wat overblijft tot de derde dag  
moet in het vuur worden verbrand. 
7. En als het bij het eten toch  
op de derde dag wordt gegeten: 
iets van bederf is het dan,  
het zal niet welbehaaglijk zijn. 
8. Wie ervan eet zal zijn onrecht drágen, 
want het heiligdom van de Ene  
heeft hij ontwijd; die ziel zal worden afgesneden  
van haar medemensen. 
9. Wanneer ge de maaioogst  
van uw land afmaait 
zul je niet zover gaan  
dat je de hoek van je veld ook maait; 
en de nalezing van je maaisel  
zul je niet oplezen. 
10. Je wijngaard zul je niet helemaal kaalplukken 
en wat in je wijngaard op de grond valt  
zul je niet bijeenlezen; 
aan de gebogene en de zwerver  
zul je dat overlaten,- 
ik, de Ene, ben uw God! 
11. Gij zult niet stelen; 
ge zult niet bedriegen en niet liegen  
tussen man en medemens. 
12. Ge zult niet zweren bij mijn naam 
voor wat gelogen is;  
ontwijden zul je daarmee  
de naam van je God,  
van mij, de Ene! 
13. Je zult je naaste niet verdrukken  
en niet beroven; 
laat niet het loon 
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van de daggelder bij je overnachten  
tot 's morgens. 
14. Je zult een dóve niet vervloeken,  
en voor het aanschijn van een blinde 
zult ge geen struikelblok neerleggen; 
je zult ontzag hebben voor je God, 
ik, de Ene. 
15. Je zult niet aan draaierij doen  
bij de rechtspraak,- 
het aanschijn van een geringe niet opkrikken 
en het aanschijn van een grote  
niet mooi aankleden; 
met gerechtigheid zul je je maat richten. 
16. Je zult niet al stokend  
bij je medemensen rondgaan;  
je zult niet blijven stilstaan  
als je naaste bloedt;  
ik, de Ene... 
17. Je zult je broeder niet in je hart haten; 
nee, wijs je maat  
met een terechtwijzing terecht, 
dan zul je geen zonde op hem laden. 
18. Wreek je niet en koester geen wrok  
tegen de kinderen van je gemeenschap,- 
liefhebben zul je je naaste, zoals jezelf!- 
ik, de Ene... 

 
Zingen Lied 399: 6 

6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Exodus 17 

8 In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9 Toen 
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.’ 10 Jozua 
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. 11 Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was 
Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was 
Amalek de sterkste. 12 Toen Mozes’ armen 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. 13 Zo versloeg Jozua het leger 
van Amalek tot de laatste man.  
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14 De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een 
oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig 
Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk 
van Amalek herinnert.’ 15 Toen bouwde Mozes een altaar, en hij 
noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 16 Hij 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 83: 2 
2. De lagen, voor uw volk gelegd, 
ze zijn een aanslag op het recht, 
men staat uw natie naar het leven. 
O Heer, zult Gij hen niet begeven! 
Men wil uw volk ten dode doemen, 
niemand mag zelfs zijn naam meer noemen. 

 
Schriftlezing Deuteronomium 25: 17-19 

17 Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens 
uw tocht uit Egypte. 18 Toen u uitgehongerd en uitgeput was 
hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de 
achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. 
19 Vergeet het niet! En wanneer straks de HEER, uw God, u 
vrede heeft gegeven in het land dat u als grondgebied van hem 
krijgt, door u te verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er 
dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek 
herinnert.  

 
Zingen Psalm 83:6 

6. Ja, laten zij van stonde aan 
met heel hun macht te gronde gaan, 
opdat zij eens voor altijd weten 
dat Gij in hoogheid zijt gezeten, 
en dat Gij, Allerhoogste, HERE, 
regeert en eeuwig zult regeren. 

 
Schriftlezing Openbaring 12: 1-6 

1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, 
bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans 
van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze was zwanger en 
schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3 Er 
verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode 
draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een 
kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan 
de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de 
vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te 
verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard 
had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal 
hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 
6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een 
plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen 
lang voor haar gezorgd zou worden. 

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
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Preek 
 
Zingen Lied 186: 1 en 7 

1. Zing, mijn tong, bezing het teken 
van de zege in de strijd. 
't Vaandel dat de Heer zal steken, 
is het kruis waaraan Hij lijdt. 
Hij die 't daglicht aan doet breken 
heeft ten offer zich gewijd. 

 
7. Eenzaam hangt Hij en terzijde. 
Dorens, spijkers, felle speer, 
doen zijn teder lichaam lijden, 
bloed en water stroomt terneer. 
Wat voor stroom komt U bevrijden, 
aarde, zee en sterrenheer! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 298 

1. Wij staan ten laatsten kamp gereed, 
een strijd van dood en leven! 
Houdt daarin moedig stand en weet: 
God zal u nooit begeven. 
De oude wereld komt ten val, 
zij stort in puin, maar Christus zal 
het nieuwe rijk doen rijzen. 
 
2. Bazuingeschal verkondigt blij: 
- 't wordt overal vernomen - 
reeds komt de Heiland naderbij, 
zijn rijk zal weldra komen! 
Blijft tot het laatste toe bijeen, 
tezamen sterk en met Hem één: 
zo zult gij overwinnen. 

 
Zegen 


