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Thema:  Een gevecht op leven en dood (Pnr.1597) Tekst: Exodus 17: 8-16 
Uitgesproken  28 januari 2018 om 10.00 uur op Kampereiland  
 
De zondag na ‘Holocaust Memorial Day’ 
Vijfde zondag van Epifanie. Viering Heilig Avondmaal. 
 
Liederen uit Evangelische Liedbundel (ELB), Liedboek 1973 en Nieuwe Liedboek 
(NLB). De tekst en uit het NLB is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom 
hier niet (volledig) worden weergegeven. 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen (lied van de zondag in deze gemeente)  

Lied NLB 377: 1, 4 en 5 en 7  
1. Zoals ik ben, kom ik nabij 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

5. Zoals ik ben, in U te zijn 

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Zingen  Psalm 91: 3 en 8 

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. 
 
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 
 
Schriftlezing: Exodus 17:8-16 

8. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9. Toen 
zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen 
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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 14. Amalek tot de 
laatste man.  
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 ELB Lied 244A: 1 

Een vaste burg is onze God,  
een toevlucht voor de Zijnen!  
Al drukt het leed, al dreigt het lot,  
Hij doet zijn hulp verschijnen!  
De vijand rukt vast aan  
met opgestoken vaan;  
hij draagt zijn rusting nog  
van gruwel en bedrog,  
maar zal als kaf verdwijnen! 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Prediking 
 
Zingen Lied 186: 1 en 7 (melodie van 460) 

1 Zingt, 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! 

 
Kinderen komen terug uit nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
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Voorbereiding van het Heilig Avondmaal 
 
Zingen  ELB 289: 1 en 2 

1. Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
het gesternte zingt zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.  
 
2. Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen  
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.  
 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood dit is mijn lichaam  
door de wijn dit is mijn bloed  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.  

 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 
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 
 
Gezongen ‘Amen’ 
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