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Exodus 3:1-22 De brandende doornstruik en  

Exodus 4:1-4 God reikt Mozes de wonderstaf aan,  
uit de Neurenbergse Bijbel (Biblia Sacra Germanaica) (ingekleurde houtsnede) 
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     Predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 
 

Ouderlingen:  Irene Smit en Arma Kooiker 
 

Diakenen: Klaas Faber en Joke Oost 
 

Lector: Annelies Polderman 
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In deze dienst volgen we de orde van de evangelisch-lutherse hoofddienst 
 
 
 
 
Orgelspel - Praeludium in G-dur (BWV 541) - J.S. Bach  
 
Welkom en aansteken kaarsen 
 
Inleidend woord bij de dienst 
 
Gemeente gaat staan 
 
Gelofte / Votum -  
 

 V In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 G Amen. 
 

Bemoediging / Adiutorium -  
 

 V Onze hulp is in de naam van de Heer, 
 G die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 V Heer, vergeef wat wij misdeden 
 G opdat wij weer in vrede leven 
 V Amen 
 
Intrede / Introitus -  
 

 V Antifoon: Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn  
  hand, waarin zijn kracht verborgen is.  (Habakuk 3:4) 
 
Zingen - Lied 145: 1, 2, 4 - O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal 
 
 V Herhaling Antifoon 
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V = voorganger 
G = gemeente 



Heer / Kyrie – roep om ontferming 
 

 V Kyriegebed  
 
 
 V 
 
 
 
 G 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ere zij God in den hoge / Gloria in exelsis 
 
 
        V 
 
 
 
        G 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Groet / Salutio 
 
 
        V 
 
 
 
 
        G 
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 Collecta / Zondagsgebed -  
 

 V (Gebed voor zon- of feestdag)  
  …..... door Jezus Christus onze Heer. 
 G Amen. 
 
Woord voor de kinderen 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Lezing uit het Oude Testament - Exodus 3: 1- 10 - door de voorganger 
 

 31Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader 
Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver 
de woestijn in, 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!’ ‘Ja, 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. 
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.’ 
 
Zingen - Lied 527: 1, 3, 5 - Uit uw hemel zonder grenzen 
 
Epistellezing - 2 Petrus 1: 13-18 - door de lector 
 
 13Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens 
opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze aardse tent 
verblijf. 14Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken – dat 
heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven –, 15en ik doe er 
mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds 
weer voor de geest zult kunnen halen. 16Toen wij u de glorierijke komst 
van onze Heer Jezus Christus verkon-digden, baseer-den wij ons niet op 
vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn 
grootheid gezien. 17Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister 
toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 18Die stem hebben wij zelf uit de 
hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren.  
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Zingen - Zondagslied - Lied 517 - Christus, uit God geboren 
 
Gemeente gaat staan 
 
Evangelielezing - Matteüs 17: 1-8 - door de voorganger 
 

 V Psalmwoord:  In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar 
  wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid  
  afgebeeld. (Wijsheid 7:26)  
 
Loof de Heer / Halleluja 
 
 
 V 
 
 

 
 
 G 
 

 
  
 171Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor 
hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en 
zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen Mozes 
en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus nam het woord en zei 
tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie 
tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5Hij was nog 
niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. 
Luister naar Hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen 
door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 7Jezus kwam 
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8Ze keken op 
en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
 
Acclamatie -  
 
 
 G 
 
 
 
Geloofsbelijdenis / Credo - Lied 342 - In God de Vader op zijn troon 
 
Gemeente gaat zitten 
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Verkondiging 
 
Orgelspel / Interludium  - 
 

  Allegretto (uit: Sonate IV) - F. Mendelssohn-Bartholdy  
 
Aankondiging van de collecten -  1. Diaconie  
      2. JOP 
 

      Toelichting op bladzijde 7 
  
Zingen - Lied 319: 1,2 5, 6, 7 - Alles wat er staat geschreven 
 
Voorbeden -  
 

 V (Indien de voorbeden eindigen met:)  
  ... laten wij de Heer bidden,  
 
 
 G 
 
 
 
Stil Gebed 
 
Onze Vader / Pater Noster 
 

 Onze Vader die in de hemelen zijt,  
 Uw naam worde geheiligd,  
 Uw rijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel  
 alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood  
 en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
 schuldenaren en leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van het kwade,  
 
 
 G 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente gaat staan 
 
Slotlied - Lied 213: 1, 2, 5 - Morgenglans der eeuwigheid 
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Heenzending / Dismissio 
 
Zegen -  
 
 V Zegen 
 
 
 G 

 
 
Orgelspel / Postludium -  
 

  Fuga in G-dur (BWV 541) - J.S. Bach  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de tweede collecte: 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk.  
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan 
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 
spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een 
interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie 
ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat 
altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een 
ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. 
Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, 
groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Voor kerken 
is Sirkelslag een mooie kans om hen bij de kerk te betrekken. 
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw 
Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor 
jeugd binnen én buiten de kerk.  
 
 
Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken aan:   Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
                Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  
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Mededelingen: 
 
 
Kerkelijk Bureau gesloten 
Morgen, maandag 30 januari, is het Kerkelijk Bureau gesloten. 
Dinsdagochtend bent u vanaf 8.45 uur weer welkom. 
 
 
 
Actie Kerkbalans 
Dit weekend ronden we de Actie Kerkbalans af. 
Een kleine herinnering……………. 
Heeft u uw toezegging nog niet gedaan? Mogen we die dan in de 
komende week nog van u ontvangen? 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
 
 
Cursus ‘Leren Vieren’ – 15 februari 
De vieringen in de Grote Kerk zijn als een ‘dans’. Er horen een aantal 
‘passen’ bij, die zondag aan zondag terugkomen, maar er is ook ruimte 
voor variatie. In een serie van drie avonden bespreken we de stappen 
van de kerkdienst.  
We stellen ons daarbij een aantal vragen:  Wat betekent ‘liturgie’?   
En, wat moet ik me bedenken bij ‘orde-van-dienst’? Wat is een 
‘Kyriëgebed’ en wat is het ‘Gloria’? Waarom lezen we telkens twee 
Bijbelgedeelten en wie kiest ze uit? Waarom gaan we op bepaalde 
momenten staan en vervolgens weer zitten? Welke gedachte zit daar 
achter? Deze ‘danspassen’ hebben oude papieren. We zullen dus kijken 
naar de oorsprong van liturgie en kerkmuziek. Ook kijken we naar 
nieuwe vormen van vieren. De opzet van de avonden is interactief.  
Er is ruimte voor gesprek en voor het samen zingen van liederen, 
responsies en acclamaties uit het liedboek.  
De cursus wordt georganiseerd door Taakgroep Leren. De leiding is in 
handen van onze organist Jamie de Goei en ds. Ruud Stiemer.  
De data: woensdag 15 februari, 15 maart en 12 april, telkens van 20.00
-21.30 uur in de Grote Kerk. Met het oog op het samen zingen gaan we 
uit van tenminste tien deelnemers.  
Je kunt je opgeven bij: ruud@pgdenbosch.nl  
Van harte welkom. 


