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Thema Stellen we wel de juiste vragen (Pnr. 1596) Exodus 11: 4-8 en 13: 11-15 
Uitgesproken  21 januari 2018  Pauluskerk te Wezep 
    
Voorafgaand aan de dienst: 
 
Zingen  ELB 44: 1, 2 en 3 

1. De koning van Egypteland 
trok al zijn legers saam. 
Ons lot was echter in Gods hand. 
Geprezen zij zijn Naam! 
Zingt de HEER, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter storte Hij in zee. 
Zingt de HEER, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter storte Hij in zee. 
 
2. Hun ruiters zaten hoog te paard, 
hun wagens reden snel. 
Maar hoger nog verheven is 
die streed voor Israël. 
Zingt de HEER, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter storte Hij in zee. 
Zingt de HEER, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter storte Hij in zee. 
 
3. De aarde dreunde van geweld, 
de lucht zag zwart van stof. 
Maar met ons was de sterke held. 
Zing, Israël, zijn lof 
Zingt de HEER, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter storte Hij in zee. 
Zingt de HEER, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter storte Hij in zee. 

 
Zingen  ELB 307  

1. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 
 
2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 
wij die god weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 
 
3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 

Welkom 
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Zingen Psalm. 68: 1 
1 God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd, 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, 
zingt Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op het thema 
 
Zingen Psalm 76: 3 en 5 

3 Wie tot geweld was toegerust, 
van uw vermogen onbewust, 
Gij hebt hen in hun droom gestoord, 
geslagen met uw dreigend woord. 
Trotsen van hart doet Gij versagen, 
Gij stort z'in zee met paard en wagen. 
 
5 Als Gij, ten oordeel opgestaan, 
het boos geweld hebt weggedaan, 
wordt door uw sterke hand bevrijd 
wie wachtte in zachtmoedigheid. 
Gij hebt de tirannie verdreven 
en doet uw volk in voorspoed leven. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing: Exodus 11:4-8 
4. Toen zei Mozes tegen de farao: ‘Dit zegt de HEER: Tegen middernacht zal ik 
rondgaan door Egypte, 5. en dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven, 
van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van 
de slavin die de handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee. 6. Overal in 
Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit heeft gehoord en 
ook nooit meer horen zal. 7.Maar van de Israëlieten zal niemand een haar 
gekrenkt worden, en ook hun vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen 
dat de HEER onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. 8.Al deze hovelingen 
hier zullen naar mij toe komen en mij op hun knieën smeken om dit land te 
verlaten en mijn hele volk mee te nemen. En dat zal ik doen ook.’ Hierop verliet 
Mozes woedend het paleis.  
 
Schriftlezing Exodus 13:11-15 
11. Als de HEER u in het land van de Kanaänieten gebracht heeft, zoals hij u en 
uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dat land in bezit heeft 
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gegeven, 12. dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat aan de 
HEER afstaan. Alle eerstgeboren mannelijke dieren die uw vee werpt, moeten 
aan de HEER gegeven worden. 13. Elk eerstgeboren veulen van een ezel moet u 
vrijkopen met een lam. Koopt u het niet vrij, dan moet u het de nek breken. Ook 
elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. 14. En als een van uw kinderen u later 
vraagt: “Waarom doen wij dit?” dan moet u dit antwoord geven: “Met krachtige 
hand hee!ft de HEER ons bevrijd uit Egypte, uit de s"lavernij. 15. Toen de farao 
weigerde ons te laten gaan, heeft de HEER alle eerstgeborenen in Egypte, van de 
mensen en van het vee, gedood. Daarom offer ik de HEER alle mannelijke dieren 
die als eerste de moederschoot verlaten en koop ik elke eerstgeboren zoon vrij.”  

Lofprijzing Lied 339A 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
O Zoon O heilige Geest 
In alle eeuwen der eeuwen.  

 
Preek 
 
Zingen Lied 561 
 1. O liefde die verborgen zijt 

in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
2. Hoe achteloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 

Mededelingen diakonie 
 

Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 943: 1, 2, 4 en 6 

1 God gaat zijn ongekende gang 
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vol donkre majesteit; 
die in de zee zijn voetstap plant 
en op de wolken rijdt. 
 
2 Uit grondeloze diepten put 
Hij licht, en vreugd' 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. 
 
6 Hoe blind vanuit zichzelve is 
het menselijk gezicht. 
Godzelf vertaalt de duisternis 
in eindlijk eeuwig licht. 

 
Zegen 


