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Schriftlezing, Exodus 1: 17 | Mattheüs 2: 13-15 | SV
Orde van dienst:
Orgelspel
Zingen Psalm 71: 1, 2 en 3
1. 'k Betrouw op U, hoor mijn gebeden:
Dat mij geen schaamt', o HEER',
In eeuwigheid verneer'.
Red mij, door Uw gerechtigheden,
Bevrijd mij, neig Uw oren;
Verlos mij; wil mij horen.
2 Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind', in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burg zijt en beschermer.
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
Is in de Naam des ‘s Heren
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
& Groet:
Genade zij u
En Vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
In deze dienst zal het gaan over:
Exodus 1: 17 Israël in de verdrukking van Egypte
Zingen Psalm 68: 14 en 15
14 Uw God, o lsrel, heeft de kracht
Door Zijn bevel u toegebracht.
O God, schraag dat vermogen.
Versterk, hetgeen Gij hebt gewrocht,
En laat Uw hulp, door ons verzocht,
Uw volk voortaan verhogen.
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Dan passen, Uwen Naam ter eer,
Om Uwes tempels wil, o HEER',
De vorsten op Uw wenken;
Zij zullen U van allen kant;
Zelfs uit het allerverste land,
Vereren met geschenken.
15 Scheld met Uw stem het wild gediert',
Dat in het riet zo weeld'rig tiert;
De stier- en kalverbenden;
Het volk, dat stukken zilvers geeft,
En dus zich onderworpen heeft;
Maar loert op onz' ellenden.
Gewis, wij zien hen reeds berooid,
En 't oorlogszuchtig volk verstrooid;
Gezanten zullen naad'ren;
Egypte zal met Morenland,
Tot God verheffen hart en hand,
Den God van onze vaad'ren.
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Exodus 20
En ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Markus 12
De wet des Heeren
Psalm 106: 5 en 6
5 Onz' ouders, in Egypteland,
Beveiligd door Zijn sterke hand,
Vergaten al Zijn gunstbewijzen;
Zij morden aan de Rode Zee,
In plaats van 's HEEREN gunst te prijzen;
Dies dreigde hen een zwaarder wee.
6 Doch om Zijns Naams wil, om Zijn macht
Te tonen aan dit dwaas geslacht,
Schold Hij de zee, dat z' uit moest drogen;
Hij deed hen langs haar gronden gaan,
En toond' aan 's vijands heir 't vermogen,
Dat hun in nood had bijgestaan.
Gebed opening van de schriften
Schriftlezing
1e Lezing Exodus 1:17
1 Dit nu zijn de namen der zonen van Israel, die in Egypte gekomen zijn, met Jakob; zij
kwamen er in, elk met zijn huis. 2 Ruben, Simeon, Levi, en Juda; 3 Issaschar, Zebulon, en
Benjamin; 4 Dan en Nafthali, Gad en Aser. 5 Al de zielen nu, die uit Jakobs heup
voortgekomen zijn, waren zeventig zielen; doch Jozef was in Egypte. 6 Toen nu Jozef
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gestorven was, en al zijn broeders, en al dat geslacht, 7 Zo werden de kinderen Israels
vruchtbaar en wiesen overvloedig, en zij vermeerderden, en werden gans zeer machtig,
zodat het land met hen vervuld werd.
8 Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had;
9 Die zeide tot zijn volk: Ziet, het volk der kinderen Israels is veel, ja, machtiger dan wij. 10
Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelve handelen, opdat het niet vermenigvuldige, en
het geschiede, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoege tot onze vijanden,
en tegen ons strijde, en uit het land optrekke. 11 En zij zetten oversten der schattingen over
hetzelve, om het te verdrukken met hun lasten; want men bouwde voor Farao schatsteden,
Pitom en Raamses. 12 Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde, en
hoe meer het wies; zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israels. 13 En de
Egyptenaars deden de kinderen Israels dienen met hardigheid; 14 Zodat zij hun het leven
bitter maakten met harden dienst, in leem en in tichelstenen, en met allen dienst op het
veld, met al hun dienst, dien zij hen deden dienen met hardigheid. 15 Daarenboven sprak de
koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreinnen, welker ener naam Sifra, en de
naam der andere Pua was;
16 En zeide: Wanneer gij de Hebreinnen in het baren helpt, en ziet haar op de stoelen; is het
een zoon, zo doodt hem; maar is het een dochter, zo laat haar leven! 17 Doch de
vroedvrouwen vreesden God, en deden niet, gelijk als de koning van Egypte tot haar
gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven.
2e Lezing Mattheüs 2:13-15
13Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom,
zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees
aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te
doden. 14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht,
en vertrok naar Egypte; 15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou
worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik
Mijn Zoon geroepen.
Afkondigingen
Zingen Psalm 105: 13 en 14
13 Daarna toog Israel, gedreven
Door nooddruft, tot behoud van 't leven,
Naar 't rijk Egypte; Jakob kwam
Als vreemdeling in 't land van Cham.
Daar groeid' en bloeide zijn geslacht,
En overtrof zijn vijands macht.
14 De harten der Egyptenaren,
Die eertijds Isrel gunstig waren,
Verkeerden toen in bitt'ren haat.
Des HEEREN volk werd bits versmaad;
Men smeedde lagen tot hun val,
Verdrukking trof hun overal.
Preek / verkondiging
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Zingen Psalm 111: 5 en 6
5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.
6 Zijn Naam is heilig en geducht;
De vijand beeft op Zijn gerucht!
Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen
't Begin der wijsheid: wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand.
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen.
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 66: 3 en 4
3 God baande door de woeste baren
En brede stromen ons een pad;
Daar rees Zijn lof op stem en snaren,
Nadat Hij ons beveiligd had.
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren;
Zijn oog bewaakt het heidendom;
Hij zal d' afvalligen verneren;
Hij keert hun trots' ontwerpen om.
4 Looft, looft den HEER' der legerscharen,
O volken, heft een lofzang aan;
Hij wil ons in het leven sparen,
Ons hoeden op de steilste paan,
Voor wank'len onzen voet bevrijden.
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,
En ons gelouterd door het lijden,
Gelijk het zilver wordt beproefd.
Zegen
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