
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

De afgelopen zondagen hebben we in de Goede Herderkerk, de Jachtlaankerk en 
de Grote Kerk meegelezen in het boek Exodus. Het Uittocht-verhaal van een volk 
in de misère en een God die de mens roept. Eén die zijn Naam noemt: Ik-zal-er-
zijn. Maar het volk heeft z’n bedenkingen en Mozes twijfelt aan zichzelf. Wat 
vindt farao? Vandaag het begin van de Tien Plagen. Wat is dit allemaal?  
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Lied 601: 1, 2 

Licht dat ons aanstoot in de morgen,   Licht, van mijn stad de stedehouder, 
voortijdig licht waarin wij staan  aanhoudend licht dat overwint. 
koud, één voor één, en ongeborgen,   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
licht overdek mij, vuur mij aan.     draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen     Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
zo zwaar en droevig als wij zijn     of ergens al de wereld daagt 
niet uit elkaars genade vallen     waar mensen waardig leven mogen 
en doelloos en onvindbaar zijn.  en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Groet en bemoediging 

Vgr: De Heer zij met u! 
Allen: Ook met u zij de Heer! 
Vgr: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  
 
Lied 601: 3 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Gebed voor de nood van de wereld + refrein lied 547 
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40-dagentijd in de kerk 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de 
duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten 
had gevast, had hij grote honger.  
Nu kwam de beproever naar hem toe …    Mattheus 4, 1-3a 
 
Lied 542: 1, 2, 3 
1. God roept de mens op weg te gaan,  2. Het volk van God was veertig jaar 
zijn leven is een reis:    – een mensenleven lang – 
‘Verlaat wat gij bezit en ga   op weg naar het beloofde land, 
naar ’t land dat Ik u wijs.’   het land van Kanaän. 
 
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 

Gebed van de zondag 

I - Lezing Exodus 7, 8-13    II - Lezing Exodus 7, 14-21 

Lied 845: 1      Lied 845: 2 

Tijd van vloek en tijd van zegen   Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van droogte tijd van regen  tijd van mooi zijn tijd van schamen 
dag van oogsten tijd van nood   tijd van jagen nu of nooit 
tijd van stenen tijd van brood.   tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van liefde nacht van waken  Tijd van zwijgen zin vergeten 
uur der waarheid dag der dagen  nergens blijven niemand weten 
toekomst die gekomen is   tijd van kruipen angst en spijt 
woord dat vol van stilte is.   zee van tijd en eenzaamheid. 

III - Lezing Exodus 7, 22-25 

Lied 845: 3 

Wie aan dit bestaan verloren / nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft / sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen / brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, / leven vindt hij honderdvoud. 
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Verkondiging 

Orgel Siciliano in g uit sonate voor fluit en klavier - BWV 1031 

Dankgebed en voorbeden 
Onze Vader  
die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd;  
Uw koninkrijk kome;  
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen.  

 

Lied 426 

God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids in het licht. 

Zegen - Allen: Amen, amen, amen  

Piano Fantasie # 6 vrij naar Psalm 27  

 
Collecte 
Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 
 
KERKBRIEF 
Volgende week 29 maart, 10.00 uur vanuit de Goede Herderkerk. 
Via Kerkomroep.nl per wijk / Kerkradio Apeldoorn FM 87,6 of Ziggo kanaal 915. 
 

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. 


