
 

 

Afkondiging van de collecte: ‘Het rode Kruis’  

Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona in Ne-
derland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen? 

Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst 

Muziekfilmpje: Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Zegen 
 
Zingen: Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus van Nassouwe) 

Zingen: Lied 659: 4, 5 en 6 
 
Preek: ‘Wie zorgt voor ons?’ 
 
Muziekfilmpje: ‘Heer U bent mijn leven, de grond van mijn bestaan’ 
Drie waxinelichtjes worden aangestoken als gebed voor de mensen 
in de zorg, de mensen die ziek zijn en lijden en voor onszelf 
 
Gebeden, afgesloten met ‘God fan fier en hein ús heit’  

Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te 
drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten 
van Israël. 

7
Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de 

Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze 
daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is 
de HEER nu in ons midden of niet?’ 

1. God fan fier en hein ús Heit,  
 dat wy hilligje Jo namme, 
 ûnder ús sa faak ûntwijd,  
 troch jo eigen bern beskamme. 

2. Bûch de folken nei jo wet,  
 lit jo ryk op ierde komme.  
 Byn jo wil ús op it hert  
 en wy sykhelje ferromme.  

3. Jou ús hjoed ús deistich brea  
 en ferjou wat wy misdiene,  
 sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,  
 al dy’t skuldich foar ús stiene.  

4. Lit oer ús gjin neare nacht,  
 lied ús net yn blyn begearen.  
 Binne wy yn duvels macht,  
 Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.  

5. God fan fier en hein ús heit,  
 wûnder heimnis is Jo namme,  
 grut yn krêft en hearlikheid,  
 oant yn alle tiden. Amen. 

 

 

Thema: ‘Wie zorgt voor ons?’ 
Exodus 16: 28 - 17: 7 
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Gebed 
 
Gloarialiet : Lieten fan Leauwe en Langstme 93: 1 en 3 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is - in tijd en eeuwigheid 
Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat 
V:  Genade en vrede in overvloed  
Allen: Amen  

Voor de dienst is er Orgelspel 
 
Voorgangers komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter af-
stand van elkaar zitten 
 
Welkom  
 
Paaskaars wordt aangestoken 
 
Muziekfilmpje: Psalm 116: 1, 2 en 3 
 
Votum en Groet 

1. Te priizjen is de Hear, dy’t ivich is, 
 dy’t fol erbarming elk ferjout 
 en treast bringt yn gemis. 
 Hy stjoert al wat op ierde foarfalt wiis en wis. 
 
Refrein 
Him wês de gloarje, Hy dy’t de dea oerwûn 
sil noait ferlitte wat syn hân begûn. 
Halleluja, te priizjen is it Laam, 
dat de skuld fan minsken op Him naam. 

3. Hy skinkt it ljocht dêr’t elk yn libje mei, 
 dat strielet fan it krûs, it naam 
 foar ús it oardiel wei; 
 no sjocht ús each in fiersicht fan de jongste dei. 
Refrein 

 

 

Bijbellezing: Exodus 16: 28-36 

Zingen: Lied 659: 1, 2 en 3 
 
Bijbellezing: Exodus 17: 1-7 

28
Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Hoe lang blijven jullie nog wei-

geren mijn geboden en voorschriften in acht te ne-
men? 

29
De HEER heeft jullie de sabbat gegeven en daarom geeft 

hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus 
op de zevende dag blijven waar hij is, niemand mag dan het kamp 
verlaten.’ 

30
Toen hield iedereen op de zevende dag rust. 

31
Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op kori-

anderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek. 
32

Mozes 
zei: ‘De HEER heeft het volgende bevolen: “Er moet één volle 
omer bewaard blijven voor de generaties die na jullie komen, want 
zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten 
heb gegeven toen ik jullie uit Egypte leidde.”’ 

33
Daarom zei Mozes 

tegen Aäron: ‘Doe een volle omer manna in een kruik en leg die op 
de plaats waar de HEER wordt vereerd, om het manna daar voor 
de komende generaties te bewaren.’ 

34
Zoals de HEER Mozes had 

opgedragen, legde Aäron de kruik neer voor de verbondstekst, om 
het manna daar te bewaren. 

35
Veertig jaar lang aten de Israëlieten 

manna, tot ze in bewoond gebied kwamen; ze aten manna tot ze 
de grens van Kanaän bereikten. 

36
(Een omer is een tiende efa.) 

17
1
Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, 

van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen 
van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek 
daar geen water te zijn om te drinken. 

2
Ze maakten Mozes verwij-

ten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: 
‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de 
proef?’ 

3
Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het kla-

gen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze te-
gen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen 
en ons vee?’ 
4
Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk begin-

nen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen 
mij!’ 

5
De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van 

de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je 
op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 

6
Ik zal je op-

wachten op de rots bij de Horeb.  


