
Voor de dienst: ‘Nader tot U’   instrumentaal   

https://www.youtube.com/watch?v=ZR2gnKHzYbo 

 

Welkom en mededelingen  

Votum en Groet  

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige 
Die liefde is en grond van ons bestaan 
Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn 
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
 
Vrede is met ons en genade van God de Vader 
Van Christus de Heer  
Door de Heilige Geest  Amen  
 
Gebed 

Loflied: ‘Tienduizend redenen’ https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck 

Gesprekje voor de kinderen  

 

 

Schriftlezing: Exodus 17 vers 8 t/m 16   

Strijd tegen Amalek 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR2gnKHzYbo
https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck


In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies 
een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top 
van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.’ 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. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste 
partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 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. Zo versloeg Jozua het leger van 
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.’ Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is 
mijn banier’. 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.’  
 
Overdenking  

Lied: ‘Ik zal er zijn’ Sela    https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

Dankgebed, voorbeden en Onze vader  

Uitzending en zegen  

Wij zijn samen onderweg 
Soms is de weg zwaar 
Soms ook loopt het gemakkelijk 
Soms zingen we samen 
Soms ook huilen we 
Soms lopen we te mopperen 
Om alles wat niet gaat 
Zoals wij dat graag zouden willen 
Maar wij zijn samen onderweg 
En wanneer de één 
Het even niet meer ziet zitten 
En de ander even niet meer kan 
Dan is er altijd nog een derde 
Die zegt: kom op 
We wilden toch…. 
We zouden toch… 
We waren toch…. 
Samen onderweg 
 
Onderweg naar de toekomst, 
Naar het land van onze dromen, 
Naar het beloofde land 
Onderweg met de zegen van de Eeuwige  
 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg


Zegen. 
 
De Eeuwige is voor ons om ons de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige is achter ons om ons in de armen te sluiten 
en te beschermen voor gevaar. 
De Eeuwige is onder ons om ons op te vangen 
wanneer we dreigen te vallen. 
De Eeuwige is in ons om ons te troosten 
als we verdriet hebben. 
De Eeuwige omgeeft ons als een beschermende muur 
wanneer anderen over ons heen vallen. 
De Eeuwige is boven ons om ons te zegenen. 
Zo zegent God ons, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Lied 708  ‘Wilhelmus’  vers 1 en 6  https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk

