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Liturgie 23 september 2018 

Voorganger Remmelt Meijer 

 

Mededelingen en welkom  

 

Votum en groet  

 

Zingen Hemelhoog 399 Samen in de naam van Jezus  

 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

‘t Werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest verbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 

Prijs de Heer de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 
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Jezus Christus, triomfator,  

mijn Verlosser, Middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

Het is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer 

 

Zingen Hemelhoog 689 Vader van de schepping  

 

Vader van de schepping 

volvoer uw eeuwige plan  

maak ons een generatie 

die overwinnen kan 

Heer laat uw koninkrijk komen 

waar heel de schepping op wacht 

en laat uw zalfolie stromen  

Heer openbaar ons uw kracht 

 

Toon uw heerlijkheid in dit huis  

tot een zegenend licht voor de volken  

neem ons lied als reukoffer aan  

nu wij hier voor u aangezicht staan 

 

Koning van de aarde, 

maak ons een licht in de nacht, 

en laat de wereld ervaren: 

de kerk is vol van uw kracht. 

Heer raak ons aan en vorm ons, 

maak ons sterk en bereid. 

Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn, 

dan zijn wij klaar voor de strijd. 
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Toon uw heerlijkheid in dit huis  

tot een licht voor de volken  

neem ons lied als reukoffer aan  

nu wij hier voor u aangezicht staan 

 

Bouw uw koninkrijk 

kom in majesteit 

maak de aarde vol 

van Jezus' heerlijkheid 

 

Toon uw heerlijkheid in dit huis  

tot een licht voor de volken  

neem ons lied als reukoffer aan  

nu wij hier voor u aangezicht staan 

 

Zingen Hemelhoog 229 Heilige Geest van God  

 

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart.2x 

 

Vul mij opnieuw, 

vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, 

vul opnieuw mijn hart. 

 

Gebed  

 

Zingen Hemelhoog 338 ‘k Stel mijn vertrouwen  

 

‘k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 
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Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 

 

Zingen Gezang 225: 1, 2, 4 

 

1  Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wondren om u heen. 

 

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

 

4  De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilge tekens te verstaan. 

 

Schriftlezing  

Exodus 33:12-17  
 
12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te 

laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult 

sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik 

goedgezind.”13Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw 

plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij 

goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk 

zijn.’14De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust 

te stellen?’15Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet 

verder trekken.16Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, 
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mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij 

immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde 

bewonen.’17De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen 

wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’ 

Numeri 9:15-23 
15Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was 

opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk 

als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en dat bleef zo tot 

de volgende morgen.16Zo was het voortdurend: de wolk overdekte de 

tabernakel en was ’s nachts te zien als een vuur.17Telkens als de wolk 

zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats 

waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op.18Op bevel van de HEER 

trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER sloegen ze hun 

kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de 

plaats waar ze waren.19Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel 

hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich 

aan de aanwijzingen van de HEER.20Soms bleef de wolk maar een paar 

dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp op 

wanneer de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder 

wanneer de HEER het beval.21Soms ook bleef de wolk alleen van de 

avond tot de morgen. Als hij zich dan ’s morgens verhief, trokken ze 

verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of ’s 

nachts, trokken ze verder.22Rustte de wolk langere tijd boven de 

tabernakel – een paar dagen of een maand of nog langer – dan bleven 

de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij 

zich verhief trokken ze weer verder.23Op bevel van de HEER sloegen ze 

hun kamp op, en op bevel van de HEER trokken ze verder. Ze hielden 

zich aan de aanwijzingen van de HEER, die de HEER hun bij monde van 

Mozes gegeven had. 

 

Preek  
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Luisterlied Sela, ‘Wij gaan niet zonder U’  

U bent onze God. 

Wij passen in uw plan. 

U kent ons naam voor naam 

en wij zijn uw volk; 

wij willen zonder U 

geen stap meer verder gaan. 

 

Als U niet met ons meegaat Heer, 

dan gaan wij niet weg, 

dan blijven wij hier. 

Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. 

Wij gaan niet zonder U. 

Als U niet met ons meegaat Heer, 

dan gaan wij niet; wij blijven hier. 

 

U hebt ons bevrijd. 

Wij zijn voor U bestemd, 

al dwalen wij soms af. 

Zeg ons wat U wilt, 

vertel ons wat U denkt; 

dan kennen wij uw hart. 

 

Wees niet bang, 

    Als U niet met ons 

ik ga met jullie mee. 

    meegaat Heer, 

Wees gerust, 

    dan gaan wij niet; 

ik ben om jullie heen. 

    wij blijven hier. 
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Voorbede/dankgebeden  

 

Collecten  

 
Zingen Hemelhoog 223: 1, 4 Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid 
 
1  Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid 

uw naam zo uit te spreken, 
dat alle mensen, wereldwijd, 
verstaan in taal en teken 
de geestdrift die ons door uw Knecht 
in vuur en wind was toegezegd 
en op ons neergestreken! 
 

4  Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid 
om in uw naam te spreken 
totdat uw stad is toebereid 
en alom is gebleken 
dat niets uw geestkracht tegenhoudt, 
dat leven zal alwie vertrouwt 
dat uw rijk aan zal breken. 

 

Zegen  

 


