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Welkom 

Op Toonhoogte 302 

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor u. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
2 Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein: 
3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein (2x) 
Verheerlijk zijn heilige naam. (2x) 

Stil gebed, votum en groet 

Psalm 78: 1, 2 en 4 (berijming 2021) 

1. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, 

naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 

Wij mogen het verleden niet vergeten; 

laat aan je kinderen Gods daden weten. 

Vertel het door, vertel het nageslacht 

wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht. 

2. Hij gaf zijn volk een richtlijn voor het leven 

en Hij gebood die woorden door te geven. 

Zo zou elk kind dat daarna werd geboren 

zijn grote daden en beloften horen. 

Dan zouden zij vertrouwen op hun God; 

dan hielden zij zich trouw aan zijn gebod. 

4. Hun ouders hadden eerder al ervaren 

hoe goed God was, hoe groot zijn daden waren: 

Hij spleet het water en met droge voeten 

vervolgden zij hun wonderlijke route. 

De weg werd hun gewezen door een wolk 

en ’s nachts verlichtte vlammend vuur het volk. 

Gods wil voor ons leven 

Projectlied: 1 en 2 

1 Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

God is het die ons toen bevrijdde, 

ons door zee en zand zal leiden. 

God gaat in een wolk vooraan 

naar het land van Kanaän. 

Hey, kom je mee? (x4) 

2. Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

 
1 Bijbel in gewone taal 

Weet je nog wel van deze zegen 

de bevrijding die wij kregen. 

Zorg dat je dit niet vergeet 

als je van het paasmaal eet. 

Hey, kom je mee? (x4) 

Gebed 

Bijbellezing Exodus 14: 1-31 (BGT)1 

De Heer laat de Israëlieten teruggaan 
1De Heer zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de Israëlie-

ten dat ze terug moeten gaan. Ze moeten hun ten-

ten neerzetten voor de stad Pi-Hachirot, tussen de 

stad Migdol en de zee. Dat is tegenover de stad 

Baäl-Sefon, vlak bij de Rietzee. 3De farao zal dan 

denken dat ze verdwaald zijn in de woestijn. En dat 

ze daar niet meer weg kunnen komen. 4Hij zal ze 

achtervolgen. Want hij zal het nog steeds niet 

goedvinden dat ze uit Egypte weggegaan zijn. 

Daar zal ik voor zorgen. Maar ik zal hem en zijn 

hele leger verslaan. Zo zal ik laten zien hoe mach-

tig ik ben. En dan zullen de Egyptenaren begrijpen 

dat ik de Heer ben.’ 

De Israëlieten deden wat de Heer gezegd had. 

De farao achtervolgt de Israëlieten 
5Toen de farao en zijn dienaren hoorden dat de Is-

raëlieten gevlucht waren, kregen ze spijt. Ze zei-

den: ‘We hadden ze niet moeten laten gaan. Nu 

kunnen ze niet meer voor ons werken!’ 
6De farao liet paarden voor zijn strijdwagen zetten 

en riep zijn soldaten bij elkaar. 7Hij nam de zeshon-

derd beste wagens van Egypte mee, en ook alle 

andere wagens. Op elke wagen zaten sterke sol-

daten. 8Toen ging de farao de Israëlieten achterna, 

die zonder angst vertrokken waren. Hij liet zich niet 

tegenhouden. Daar zorgde de Heer voor. 
9De farao achtervolgde de Israëlieten met al zijn 

paarden, wagens en soldaten. Bij de stad Pi-Hachi-

rot haalde hij ze in. Daar hadden ze hun tenten 

neergezet, tegenover de stad Baäl-Sefon, vlak bij 

de Rietzee. 

De Israëlieten worden bang 
10De Israëlieten zagen de farao aankomen, met zijn 

hele leger. Ze werden doodsbang en smeekten de 

Heer om hulp. 11En tegen Mozes zeiden ze: 

‘Waarom hebt u ons meegenomen uit Egypte? Om 

hier in de woestijn te sterven? Omdat er in Egypte 

geen plaats was om ons te begraven? 12In Egypte 

zeiden we al dat u ons met rust moest laten. We 

zijn nog liever slaaf in Egypte, dan dat we sterven 

in de woestijn!’ 
13Maar Mozes zei tegen het volk: ‘Wees niet bang! 

Wacht maar rustig af. Vandaag zullen jullie merken 

hoe de Heer jullie redt. Jullie zullen die Egypte-

naren nooit meer zien. 14En jullie hoeven zelf niets 

te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.’ 
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Het volk gaat veilig door de zee 
15De Heer zei tegen Mozes: ‘Waarom vraag je mij 

om hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder 

moeten gaan. 16En pak jij je stok, houd hem boven 

de zee en verdeel zo het water in tweeën. Dan kun-

nen de Israëlieten over droge grond door de zee 

lopen. 17-18Ik zal zorgen dat de Egyptenaren jullie 

blijven achtervolgen. Dan zal ik laten zien hoe 

machtig ik ben. Ik zal de farao verslaan, met al zijn 

wagens en soldaten. Dan zullen de Egyptenaren 

begrijpen dat ik de Heer ben.’ 
19Steeds was de engel van de Heer voor de Isra-

elieten uit gegaan. Maar nu ging hij achter hen 

staan. Ook de wolk die steeds voor hen was, ging 

naar achteren. 20De wolk was nu tussen het leger 

van de Egyptenaren en het leger van de Israëlie-

ten. Aan de kant van de Israëlieten gaf de wolk de 

hele nacht licht. Maar aan de kant van de Egypte-

naren maakte hij alles donker. Daardoor konden zij 

de Israëlieten niet inhalen. 
21Toen hield Mozes zijn stok omhoog boven de 

zee. De Heer liet de hele nacht een harde oosten-

wind waaien. Het water stroomde naar twee kan-

ten, en er kwam droge grond tevoorschijn. 22Rechts 

en links was een muur van water. Daartussen kon-

den de Israëlieten door de zee lopen, over droge 

grond. 

De Egyptenaren verdrinken 
23De Egyptenaren achtervolgden de Israëlieten. 

Alle soldaten, paarden en wagens van de farao gin-

gen achter hen aan, de zee in. 24Maar vlak voordat 

het ochtend werd, keek de Heer vanuit de wolk en 

het vuur naar de Egyptenaren. Hij zorgde ervoor 

dat ze in paniek raakten. 25De wielen van hun wa-

gens kwamen vast te zitten, en ze konden bijna niet 

meer vooruitkomen. ‘We moeten vluchten!’ riepen 

ze. ‘De Heer helpt de Israëlieten. Hij vecht tegen 

ons!’ 
26Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Houd je arm bo-

ven de zee. Dan stroomt het water terug. Het zal 

over de soldaten van Egypte en over al hun wa-

gens heen stromen.’ 
27Mozes deed dat. Toen het ochtend begon te wor-

den, stroomde het water terug. De Egyptenaren 

vluchtten tegen de stroom in. De Heer stuurde hen 

zo de golven in. 28Het water stroomde over het le-

ger van de farao, dat achter de Israëlieten aan ge-

gaan was. Het stroomde over al zijn wagens en al 

zijn soldaten. Iedereen verdronk. 

De Israëlieten vertrouwen op de Heer 
29Maar de Israëlieten waren dwars door de zee ge-

gaan. Ze liepen over droge grond, tussen muren 

van water. 30Zo redde de Heer hen op die dag van 

de Egyptenaren. De Israëlieten zagen hen dood op 

het strand liggen. 31Toen begrepen ze met hoeveel 

kracht de Heer de Egyptenaren verslagen had. Ze 

kregen grote eerbied voor de Heer. Ze vertrouwden 

op hem en op zijn dienaar Mozes. 

Lied: ‘Doortocht door de Rietzee’’ 

Waarom zijn we toch uit Egypte gegaan? (2x) 

Daar waren we slaven, daar moesten we draven 

en sjouwen en zweten. Maar daar was te eten. 

Waarom zijn we toch uit Egypte gegaan? (2x) 

Want daar was nog water. En kijk nu wie staat er? 

De farao met paarden en wagens en zwaarden. 

Hij zal met ons vechten, hij zal ons verslaan. 

Waarom zijn we toch uit Egypte gegaan? 

Hij zal met ons vechten, hij zal ons verslaan. 

Waarom zijn we toch uit Egypte gegaan? 

Preek 

Op Toonhoogte 519 

1 Ik volg de Heer (ik volg de Heer) 

want Hij is goed (want Hij is goed) 

Hij weet de weg (Hij weet de weg) 

en hoe het moet (en hoe het moet) 

Hij houdt van mij (Hij houdt van mij) 

Hij is overal (Hij is overal) 

de Herder die mij leiden zal. 

2 Soms gaan we door (soms gaan we door) 

gevaarlijk land (gevaarlijk land) 

Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) 

en in zijn hand (en in zijn hand) 

houdt Hij de staf (houdt Hij de staf) 

en neemt ons mee (en neemt ons mee) 

Het is soms zwaar maar toch oké! 

3 Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 

of een beer die bromt (of een beer die bromt) 

de Herder kijkt (de Herder kijkt) 

wat of er komt (wat of er komt) 

Hij is als een muur (Hij is als een muur) 

rondom ons heen (rondom ons heen) 

Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen! 

Mededelingen 

Gebeden 

Collecteaankondiging 

1. Mercy Ships 

2. Emeritikas 

Op Toonhoogte 485 
naar Numeri 6:24-26 

1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 

2 De Here zegent u en Hij beschermt u, 

Hij schijnt zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 

Hij zal zijn vrede aan u geven. 

Zegen 


