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Zondagsbrief 15 maart 2020 
Jachtlaankerk, Grote Kerk &  
Goede Herderkerk 
  
  Voorganger:  ds. Michiel de Leeuw 
  Organist:       Herman Koopmans 
  Pianist:          Arie Kooiman 

Solo:              Maarten de Graaf, Arie Kooiman       
Fluit:              Rolf Utermöhlen

Derde zondag van de Veertigdagentijd 

 

Te volgen via www.kerkomroep.nl of www.jachtlaankerk.nl 

 

Orde van dienst 
 

1. De ontmoeting 
 

• Begroeting door de ouderling van dienst 
Mieneke Koetsier 

 

• Zingen: Lied 274 
 

1 Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

2 Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

3 Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

• Bemoediging 
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

• Kyriëgebed, besloten met “Kyrie” –  
Lorenzo Perosi (1872-1956)  
 

• Zingen: Lied 281: 1, 2, 3, 4 
 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
2 Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

3 Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 
4 Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

 

2. De lezingen en de verkondiging 
 
V: De Heer is met u allen! 
 

• Gebed 
 

• Lezing: Exodus 6 : 2 – 9 

 2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben 
aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als 
God, de Ontzagwekkende, maar mijn 
naam HEER heb ik niet aan hen 
bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn verbond 
gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land 
waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik 
heb het gejammer van de Israëlieten over de 
slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is 
opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die 
belofte herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen hen 
zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de 
Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik 
zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met 
opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de 
Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal jullie 
aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. 
En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God 
ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de 
Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal jullie naar het 
land brengen dat ik onder ede aan Abraham, 
Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie 
in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 
 
 9Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar 
ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als 
ze waren door de zware dwangarbeid.  



 website: www.jachtlaankerk.nl 

 

• Zingen: Lied 323: 1 solo, 2 en 3 allen 

1 Hoor. Maar ik kan niet horen. 
Mijn oren dicht gestopt. 
Mijn adem opgekropt. 
Mijn hart van leegte zwaar. 
Ik ben nog niet geboren. 
Ik ben niet ik. Niet waar. 
 
2 Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 
 
3 Hoor, roept Gij in mijn oren 
en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
verwek mij uit het graf, 
uw mens opnieuw geboren – 
o toekomst, laat niet af. 

 

• Exodus 6 : 28 – 30 en 7 : 1 - 7   

28Toen de HEER zich in Egypte tot Mozes 
richtte, 29zei hij: ‘Ik ben de HEER. Alles wat ik 
tegen je zeg, moet je overbrengen aan de farao, 
de koning van Egypte.’ 30Mozes antwoordde: ‘Ik 
kom zo moeilijk uit mijn woorden, de farao zal niet 
naar me luisteren.’ 
 
1Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij 
als een god voor de farao staat, en je broer Aäron 
zal je profeet zijn. 2Jij moet Aäron alles zeggen 
wat ik je opdraag, en hij moet het woord voeren 
en de farao vragen de Israëlieten uit zijn land te 
laten vertrekken. 3Ik zal ervoor zorgen dat de 
farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel 
tekenen en wonderen verrichten. 4Ook dan zal de 
farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de 
Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen 
zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, 
in groepen geordend uit Egypte leiden. 5De 
Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, 
als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen 
weg leid.’ 
6Mozes en Aäron deden alles wat de HEER hun 
opdroeg. 7Mozes was tachtig jaar en Aäron 
drieëntachtig toen zij zich tot de farao richtten. 
 

• Zingen: Lied 103e: 1e x solo, 2e en 3e x allen   
 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy 
name. Bless the Lord, my soul, who leads me  
into life. 
 

• Overdenking 
 

• Muziek: fragment van ‘Adagio assai’ uit 
Pianoconcert van Maurice Ravel (1875-1937) 

 
3. Gebeden 

 

• Afkondiging overlijden 

• Voorbeden, Onze Vader  
 

• Mededelingen  

 
• Zingen: Lied 657: 1, 2, 3 
 
1 Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 

• Zegen 
 

 

Online kerkdiensten komende zondagen:  
 
zondag 22 maart  
Vanuit Grote Kerk:  
10.00u - ds. Bert Schussler 
 
zondag 29 maart  
Vanuit Goede Herderkerk: 
10.00u - ds. Annelies Jans 
 
 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn 
behalve de kerkdiensten ook veel andere 
kerkelijke activiteiten afgelast. Houd u de 
berichtgeving van uw eigen kerk hieromtrent in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen
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