
 

Liturgie zondagavond 25 september 2022 
 
Voorganger: Ds. G. M Bijkerk, Moordrecht - Gouda 
Organist: Ad Schouls 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm  66: 1, 3 en 7 (staande) 
 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wanklen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 

We worden stil voor onze God 
 
Votum en groet 
 
 
 
 



 

Zingen: Weerklank 231 : 1, 2, 3 en 6 
 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 

 
2. Lied’ren zingend vol vertrouwen 

tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
’t lichten van Gods aangezicht. 

 
3. Door de nacht leidt ons ten leven 

licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 

 
6. Eén van hart en één van zinnen, 

één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 
 

Geloofsbelijdenis van Nicea 
 
Zingen: Psalm 37: 2 en 3 
 

2. Stel op den HEER in alles uw betrouwen; 
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
Verlustig u met blijdschap in den HEER; 
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 

 
3. Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 

Houd in uw weg het oog op God gericht, 
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
Doen dagen als de morgenzonnestralen, 
En blinken als het helder middaglicht. 



 

Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezingen: Exodus 13: 17 – 22 en 14: 1 - 4   en 9 – 22 
 
Exodus 13: 17 - 22 
 
17. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat 

God hen niet leidde langs de weg door het land van de 
Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: Anders 
zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het 
naar Egypte terugkeren. 

18.  Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de 
woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de 
Israëlieten uit het land Egypte. 

19.  En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, 
want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten 
zweren, en gezegd: God zal zeker naar jullie omzien, en 
dan moeten jullie mijn beenderen hiervandaan met jullie 
meevoeren. 

20.  Zo braken zij op uit Sukkoth en sloegen hun kamp op in 
Etham, aan de rand van de woestijn. 

21.  De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom 
om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom 
om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder 
konden trekken. 

22.  Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de 
nacht niet weg voor de aanblik van het volk. 

 
Exodus 14: 1 - 4 
 
1. Toen sprak de HEERE tot Mozes: 
2.  Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun 

kamp opslaan voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en de zee, 
voor Baäl-Zefon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan, 
bij de zee. 

3.  De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: Zij zijn in het 
land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. 

 



 

4.  En Ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen 
achtervolgt. Dan zal Ik ten koste van de farao en ten koste 
van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren 
zullen weten dat Ik de HEERE ben. En zo deden zij. 

 
Exodus 14: 9 – 22 
 
9.  De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van 

de farao, en zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en 
haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij 
de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon. 

10.  Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de 
Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken 
achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd 
en riepen tot de HEERE, 

11.  en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen 
graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te 
sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit 
Egypte te leiden? 

12.  Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons 
met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het 
is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de 
woestijn te sterven. 

13.  Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd 
stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog 
voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag 
ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. 

14.  De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. 
15.  Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? 

Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. 
16.  En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt 

hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden 
van de zee op het droge kunnen gaan. 

17.  En Ik, zie, Ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, 
zodat zij achter hen aan gaan. Ik zal geëerd worden ten 
koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten 
koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. 



 

18.  Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE ben, 
als Ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste 
van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. 

19.  Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van 
Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de 
wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen 
staan. 

20.  Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van 
Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de 
nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander 
komen, heel de nacht. 

21.  Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de 
HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een 
krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het 
water werd doormidden gespleten. 

22.  Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. 
Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand 
een muur. 

 
 
Zingen: Psalm 77:  4, 5 en 6 
 

4. God, op wat Gij eens verrichtte, 
wil ik mijn betrouwen stichten. 
Wat Gij eens gedaan hebt is 
steeds in mijn gedachtenis. 
Heel de wereld zag uw sterkte, 
zag de wondren die Gij werkte, 
toen Gij, groot in heiligheid, 
Jakobs volk hebt uitgeleid. 

 
5. Toen Gij door het diepst der zee ging, 

zag U d'afgrond aan met beving. 
Wolken goten water uit. 
Luchten dreunden van geluid. 
Toen uw felle bliksemschichten 
huiverend uw weg verlichtten 
en uw donder om U ging, 
lag heel d'aard in siddering. 



 

6. God, uw pad was door de golven. 
Waatren hebben het bedolven 
en uw voetspoor uitgewist: 
geen die nog uw treden gist. 
Maar Gij gaaft een goed geleide 
aan het volk dat Gij bevrijdde: 
Mozes' en Aärons hand 
voerde 't in een veilig land. 
 

Verkondiging: Thema: Gods omwegen leiden tot het doel 
 

Zingen: Weerklank 473: 1, 2, 3 en 4 (wisselzang) 
 

Allen: 
1. Wat mijn God wil, geschied’ altijd, 

zijn wil is steeds de beste. 
Hij is altijd tot hulp bereid, 
Hij blijft mijn sterke veste. 
Hij helpt uit nood, / de trouwe God, 
Hij troost mij bovenmate. 
Wie God vertrouwt, / vast op Hem bouwt, 
die zal Hij nooit verlaten. 

 

Vrouwen: 
2. God is mijn troost en toeverlaat, 

Hij is mijn hoop, mijn leven. 
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, 
ik zal het niet weerstreven. 
Die mij altijd / vertroost en leidt 
die elke haar geteld heeft. 
Die van nabij / zolang reeds mij 
in liefde vergezeld heeft. 

 

Mannen: 
3. Wanneer ik zondaar sterven moet, 

en heengaan uit dit leven, 
vertrouw ik Hem, Hij maakt het goed, 
ik kan het overgeven. 
Ja ik beveel / mij Hem geheel 
die met mij is begonnen. 
Die mij geleidt / door dood en strijd, 
Hij heeft al overwonnen. 

 



 

Allen: 
4. Nog één ding wil ik vragen Heer, 

ik vraag het vol vertrouwen: 
wanneer de boze gaat te keer, 
laat mij uw hulp aanschouwen, 
dat ik niet val / maar leven zal. 
Gij zult mij niet beschamen. 
Dat is uw eer / o trouwe Heer. 
Dus zeg ik vrolijk: Amen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling gaven 
 

 

 

U kunt bijdragen door een gift: 

• in de collectezak bij de uitgang 

• via de Sionskerk-app of 

• via de bank rekeningnr. 

NL41 RABO0373709277 t. n. v. 

CvK Hervormde Wijkgemeente 

Sionskerk 

onder vermelding van collecte 

25 september 2022

Zingen: Psalm 56: 5 en 6 (staande) 
 

5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

 



 

6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 
 

Zegen 
 


