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Schriftlezing, Exodus 17: 8-16 | Galaten 5: 16-26 | SV | OB 
 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken Zijner handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
En van Christus Jezus de Here 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 30: 1 en 2 

1 Ik zal met hart en mond, o Heer', 
Uw Naam verhogen en Uw eer, 
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, 
Mij optrokt uit den diepsten nood; 
Zodat de vijand in mijn lijden 
Zich over mij niet mocht verblijden. 
 
2 Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht, 
Genezen, en mijn smart verzacht! 
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd, 
Als uit het graf weer opgevoerd. 
Gij hebt het leven mij geschonken; 
Ik ben niet in den kuil gezonken. 

 
Hoort Gods gebod en Zijn belofte 
 
Zingen Psalm 19: 6 

6 Dus krijg ik van mijn plicht, 
O God, een klaar bericht. 
Wat is 't vooruitzicht schoon: 
Hij, die op U vertrouwt, 
Uw wetten onderhoudt, 
Vindt daarin groten loon. 
Maar, Heer', wie is de man, 
Die op 't nauwkeurigst kan, 
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Zijn dwalingen doorgronden? 
O bron van 't hoogste goed, 
Was, reinig mijn gemoed, 
Van mijn verborgen zonden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Exodus 17: 8-16 

8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidîm. 
9 Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal 
ik op de hoogte van de heuvel staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn. 
10 Jozua nu deed, zoals Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; 
doch Mozes, Aäron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. 
11 En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste; maar terwijl 
hij zijn hand neerliet, zo was Amalek de sterkste. 
12 Doch de handen van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden die 
onder hem, dat hij daarop zat; en Aäron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, 
de ander op de andere zijde; alzo waren zijn handen vast totdat de zon onderging. 
13 Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards. 
14 Toen zeide de Heere tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de 
oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. 
15 En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde zijn naam: De Heere is mijn Banier! 
16 En hij zeide: Omdat de hand op de troondes Heeren is, zo zal 
de oorlog des Heerentegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht! 

 
2e lezing: Galaten 5: 16-26 

16 En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. 
17 Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, wat gij wildet. 
18 Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 
19 De werken van het vlees nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, 
ontuchtigheid, 
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, 
tweedracht, ketterijen, 
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van welke ik u te voren zeg, 
gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven. 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
23 Tegen de zodanigen is de wet niet. 
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en 
begeerlijkheden. 
25 Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen. 
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. 

 
Inzameling van de gave 
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Zingen Psalm 83: 4 en 5 

4 Want samen zijn zij 't eens geraakt; 
't Verbond is tegen U gemaakt; 
Daar zien wij Edoms tenten naadren; 
Ginds Ismael zich saam vergaadren; 
De Moabieten, Hagarenen 
En Gebal zich in 't veld verenen. 
 
5 Met hen trekt Ammon ene lijn, 
En Amalek, en Palestijn, 
En die in 't rijke Tyrus wonen; 
Ook liet zich Assur bij hen tronen, 
Een machtig rijk, waarop zij leunen, 
En Lots ontaarde kinders steunen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 118: 7 en 8 

7 De Heer' is mij tot hulp en sterkte: 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil, ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankbre psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 
 
8 Gods rechterhand is hoog verheven; 
Des Heeren sterke rechterhand 
Doet door haar daan de wereld beven, 
Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 
Maar leven, en des Heeren daan, 
Waardoor wij zoveel heil verwerven, 
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 89: 5 

5 Gij temt de woeste zee, zij luistert naar Uw wil; 
Hoe hoog zij zich verheff', Gij wenkt en zij is stil. 
Gans Rahab is door U verbrijzeld, gans verslagen; 
Uw vijand is verstrooid, Uw arm heeft roem gedragen. 
En aard', en hemel, en wat leeft of ooit zal leven, 
Zijn d' Uwe; 't gans heelal hebt Gij 't bestaan gegeven. 
 

Zegen 


