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Thema:  Kleine arken bouwen (Pnr. 1625) Tekst: Exodus 2: 1-10 
Uitgesproken 16 februari 2020 om 10.00 uur Kampen in het Open Hof  
 
Liederen uit Evangelische Liedbundel (ELB) en Liedboek 2013 (NLB) 
 
Stilte 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen  Psalm 19: 4 en 5 

4 Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn 
van d'allerhoogste schat. 
Al wat waarachtig is, bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is 't hoogste goed, meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 
 
5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht 
in 't spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer 
op zelfgekozen wegen. 
O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, 
en leid mij met uw zegen! 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Inleiding, zondag Sexagesima 
 
Kyriegebed 
 
Zingen  NLB 1008: 1 

1 Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleuglen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 
Gloria Romeinen 8: 18-24a 
 
Zingen  NLB 1008: 3 

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
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Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindlijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
Zingen ELB 457 

Klein klein kindje, je leven loopt gevaar. 
Ik maak een biezen mandje, en morgen is het klaar. 
 
klein klein kindje, dit mandje wordt een boot, 
daarmee moet je gaan varen, op leven of op dood. 
 
klein klein kindje, ik zet je tussen 't riet, 
misschien gebeurt een wonder, dat de prinses je ziet. 
 
klein klein kindje, als de prinses jou vindt, 
dan gaat je boot niet onder; je bent een koningskind. 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezingen: 
 
Romeinen 2: 6-16 

6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede 
doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid 
zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit 
geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door 
onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het 
slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, 
maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht 
glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de 
andere volken. 11 God maakt geen onderscheid. 
12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook 
zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl 
ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 
Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, 
maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de 
wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf 
tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun 
daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun 
geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten 
beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag 
waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus 
Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. 

 
Exodus 2: 1-10 
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1 Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde 
stam. 2 Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was 
een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 3 
Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, 
nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, 
legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever 
van de Nijl. 4 De zuster van het kind ging een eind verderop staan, 
om te zien wat er met hem zou gebeuren. 
5 Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te 
baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer 
liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een 
van haar slavinnen halen. 6 Ze maakte de mand open en zag 
daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat 
moet een Hebreeuws kindzijn.’7 Toen kwam de zuster van het kind 
haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan 
zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8 ‘Ja, doe dat maar,’ 
antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder 
van het kind ging halen. 9 De dochter van de farao zei tegen de 
vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor 
betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10 Toen het 
groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. 
Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem 
Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ 

 
Zingen NLB 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 NLB 994: 

1. Voor hen die ons regeren, de hoofden van hetv land 
2. De sterken, die bewaken de wegen met hun woord: 
3. Wij bidden ook om vrede, de aftocht van geweld: 

 
DIENST VAN DE DANKZEGGING 
 
Diakonale voorbede 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen NLB 792 

1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit! 
2. O God, die al uw liefde hecht aan wie van liefde leeft, 
3. Verlaat niet, wat uw hand begon, o God, ontbreek ons niet! 
4. Laat zonneklaar te lezen zijn uw beeld, in ons geprent! 

 
Zegen 
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Gezongen ‘Amen’ 


