
Liturgie aangepaste kerkdienst

Geboorte van Mozes
(Exodus 2: 1-10)

Datum: 15 mei 2022
Aanvang: 15.00 uur

Plaats: Hersteld Hervormde Kerk Rijssen
Voorganger: Ds. H. Lassche



De dominee en de kerkenraad komen
binnen.
Iedereen is stil en we bidden stil tot de
HEERE.

De dominee gaat de preekstoel op

Votum en groet
Votum: de dominee vertelt aan de Heere dat we Zijn hulp
nodig hebben.
Groet: de dominee mag ons van de Heere God groeten.

We zingen Psalm 71 vers 4
Zo Gij, van dat ik werd geboren,
Ja, van mijn eerst begin,
Mij niet, uit teed're min,
Hadt ondersteund, 'k waar' lang verloren;
Dies doe ik, in gezangen,
U steeds mijn lof ontvangen.

We belijden ons geloof

We zingen psalm 121 vers 1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.



We gaan bidden

We lezen uit de Bijbel: Exodus 2: 1-10
1. En een man van het huis van Levi ging, en nam een

dochter van Levi.
2. En de vrouw werd zwanger, en baarde een zoon. Toen

zij hem zag, dat hij schoon was, zo verborg zij hem
drie maanden.

3. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor
hem een kistje van biezen, en belijmde het met lijm en met
pek; en zij leide het knechtje daarin, en leide het in de
biezen, aan den oever der rivier.

4. En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten, wat hem
gedaan zou worden.

5. En de dochter van Farao ging af, om zich te wassen in de
rivier; en haar jonkvrouwen wandelden aan den kant der
rivier; toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo
zond zij haar dienstmaagd heen, en liet het halen.

6. Toen zij het open deed, zo zag zij dat knechtje; en ziet, het
jongsken weende; en zij werd met barmhartigheid bewogen
over hetzelve, en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der
Hebreën!

7. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter: Zal ik heengaan,
en u een voedstervrouw uit de Hebreïnnen roepen, die dat
knechtje voor u zoge?

8. En de dochter van Farao zeide tot haar: Ga heen. En de
jonge maagd ging, en riep des knechtjes moeder.

9. Toen zeide Farao's dochter tot haar: Neem dit knechtje
heen, en zoog het mij; ik zal u uw loon geven. En de vrouw
nam het knechtje en zoogde het.



10. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij
het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon; en zij
noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het
water getogen.

We zingen Psalm 105 vers 5 en 15
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Maar God zond Mozes, die tevoren
Door Hem met Aron was verkoren;
Zij beiden voerden Gods besluit
Door tekenen en wond'ren uit,
En toonden in Egypteland
De plagen van Zijn strenge hand.

De dominee gaat preken over het stuk dat we uit de Bijbel
hebben gelezen.

We zingen psalm 87 vers 3 en 5
De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.



We gaan bidden en danken

We zingen Psalm 75 vers 1
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

De dominee geeft ons de zegen van de HEERE mee.

In de zaal achter de kansel is er gelegenheid tot het
drinken van een kopje koffie of een glaasje fris.


