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Orgelspel



Welkom 

en

Mededelingen



Stil gebed



LB Gezang 452: 1 en 3



LB Gezang 452: 1 en 3



LB Gezang 452: 1 en 3



LB Gezang 452: 1 en 3



Bemoediging en groet



Psalm 146: 1 en 3



Psalm 146: 1 en 3



Geboden uit Kolossenzen 3

1Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, 
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de 
rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op 
wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw 
leven ligt met Christus verborgen in God. 4En 
wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, 
samen met hem, in luister verschijnen.

Het nieuwe leven
5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, 
zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook 
hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze 
dingen treft Gods toorn degenen die 
hem ongehoorzaam zijn.



Geboden uit Kolossenzen 3

7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo 
geleefd, 8maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: 
woede en drift, vloeken en schelden. 9Bedrieg elkaar 
niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd 
hebt 10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn 
schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan is er geen sprake 
meer van Grieken of Joden, besnedenen of 
onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, 
maar dan is Christus alles in allen.
12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen 
bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig 
medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld.



Geboden uit Kolossenzen 3

13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een 
ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven 
heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in 
de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte 
eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus 
heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van 
één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ 
woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en 
vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart 
psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest 
u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in 
de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, 
dankt door hem.



Geboden uit Kolossenzen 3

18Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij 
uw verbondenheid met de Heer. 19Mannen, heb uw 
vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. 20Kinderen, 
gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van 
de Heer. 21Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat 
maakt ze moedeloos. 22Slaven, gehoorzaam uw aardse 
meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de 
mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met 
ontzag voor de Heer. 23Wat u ook doet, doe het van 
harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de 
mensen, 24want u weet dat u van de Heer een erfenis 
als beloning zult ontvangen – uw meester 
is Christus! 25Maar iedereen die onrecht doet zal 
daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid 
gemaakt.



LB Gezang 293: 1 en 2



LB Gezang 293: 1 en 2



Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied: Hemelhoog 104: 1, 2 en 3



Kinderlied: Hemelhoog 104: 1, 2 en 3



Kinderlied: Hemelhoog 104: 1, 2 en 3



Schriftlezing
Exodus 3: 1-12a (NBV)

1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, 
de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij 
het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar 
verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een 
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch 
niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet 
verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem 
vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom 
niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de 
grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God 
van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte 

zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 



Schriftlezing
Exodus 3: 1-12a (NBV)

7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe 
is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet 
hoe ze lijden. 8Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de 
Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en 
uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, 
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, 
Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij 
doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn 
volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’

11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn.



Schriftlezing
Matteüs 28: 11-20 (NBV)

11Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele 
van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de 
hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12Die 
vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten 
een flinke som geld te geven 13en hun op te dragen: 
‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en 
hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 
14En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij 
hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten 
schot blijven.’ 15Ze namen het geld aan en deden zoals 
hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet 
dit verhaal onder de Joden de ronde.



Schriftlezing
Matteüs 28: 11-20 (NBV)

Uitzending van de leerlingen

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus 
hun had genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem 
eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus 
op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’



LB Gezang 229: 4 en 5



LB Gezang 229: 4 en 5



Verkondiging



Psalm 42: 5 (oude berijming)



Dienst der gebeden
Onze Vader



Psalm 84: 4 en 6



Psalm 84: 4 en 6



Zegen



Lied 472: 1 en 2 (Hemelhoog)



Lied 472: 1 en 2 (Hemelhoog)



Orgelspel 

Rens van Rossum


