
 

 

Zingen: Lied 418: 1 en 3 
 
Zegen 
 

Na de dienst is er orgelspel 

Drie waxinelichtjes worden aangestoken:  
 één voor wie lijdt of geleden heeft onder oorlog  
 één voor wie zich inzet voor vrede  
 één voor onszelf, omdat we allemaal Gods vrede nodig 
 hebben. 
 
Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
Afkondiging van de collecte: ‘Het rode Kruis’  

Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona 
in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen? 
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4
e
 zondag van Pasen 



 

 

Gebed 
 
Muziekfilmpje : Lied 1010: 1 en 4 
 
Schriftlezing: Exodus 17: 8-16 

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  

Voorgangers komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter af-
stand van elkaar zitten 
 
Muziek: Wim Warnar speelt ‘Amazing Grace’ op de doedelzak 
 
Filmpje: Elfjes van kinderen over oorlog en vrede 
 
Muziek: Wim Warnar en Jan Willem Obbink spelen ‘Highland 
Cathedral’ 
 
Welkom  
 
Paaskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Psalm 72: 1 en 4 
 
Votum en Groet 

Strijd tegen Amalek 
8
In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten.  

9
Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en 

trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de 
top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van 
God.’ 

10
Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok 

tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de 
heuvel, samen met Aäron en Chur.  

 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 167: 1, 3 en 5  

Preek: ‘De slag gewonnen 
 
Muziekfilmpje: ‘Gebed om vrijheid’ gezongen door Sela  
 

11
Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterk-

ste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de 
sterkste. 

12
Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en 

Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. 
Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te 
ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven 
totdat de zon onderging. 

13
Zo versloeg Jozua het leger van 

Amalek tot de laatste man. 
14

De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een oor-
konde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig 
Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het 
volk van Amalek herinnert.’ 

15
Toen bouwde Mozes een altaar, 

en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 
16

Hij zei: ‘Omdat 
Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van 
de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle ko-
mende generaties.’ 

1.  Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
 niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
 Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
 Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
 
3. Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild, 
 mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt. 
 Uw Naam is mijn toren, waar ‘k veilig vernacht; 
 o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht. 
 
5. Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
 doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
 O Hart, dat mijn hart en 't heelal houdt omvat, 
 wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 


