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Welkom 
 
Gezang 305 
1 Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 68: 1 
1 God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd, 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, 
zingt Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 
 
Gebed ter verootmoediging 
 
Psalm 68: 3 
3 O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 
Gebod 
 

Psalm 68: 4 
4 God gaf zijn woord, roert nu de trom, 
reidanst, gij vrouwen, roept alom, 
dit is de blijde mare: 
veldheren vluchten voor Hem uit, 
in vrouwenhanden valt de buit 
van boze legerscharen. 
Deelt gij niet mee in overvloed? 
Zilveren vleugels, gouden gloed, 
een vlucht van witte duiven, 
zij dekken als de sneeuw het veld. 
De Heer staat op, Hij is een held 
die legers doet verstuiven. 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 531 
Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
1 Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
Refrein 
2 En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
Refrein 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Bijbellezing: Deuteronomium 1: 19-46 (NBV21) 
19We zijn dus bij de Horeb weggegaan en dwars door 
die grote, verschrikkelijke woestijn getrokken, zoals u 
zelf ervaren hebt, naar het bergland van de Amorieten, 
zoals de HEER, onze God, ons had opgedragen. Ten 
slotte kwamen we bij Kades-Barnea. 20Toen zei ik 
tegen u: ‘U bent nu het bergland van de Amorieten 
genaderd, dat de HEER, onze God, ons zal geven. 21Hij 
is het die u dat land schenkt. Welnu, trek verder en 
neem het in bezit, zoals de HEER, de God van uw 
voorouders, u heeft opgedragen. Wees niet bang en 
laat u door niets ontmoedigen.’ 22Toen bent u allemaal 
bij me gekomen en u zei: ‘We willen mannen 
vooruitsturen om het land te verkennen. Dan kunnen 
zij ons verslag uitbrengen en ons vertellen welke route 
we moeten nemen en langs welke steden we komen.’ 
23Ik vond dat een goed voorstel en koos twaalf 
mannen uit, één per stam. 24Zij zijn eropuit gegaan, 
het bergland in getrokken en uiteindelijk in het 
Eskoldal aangekomen. Na verkenning van het dal 
25plukten ze daar vruchten, namen die mee en deden 
ons verslag. ‘Het is prachtig,’ vertelden ze, ‘het land 
dat de HEER, onze God, ons zal geven!’ 
26Maar u wilde niet verder trekken en verzette u tegen 
het bevel van de HEER, uw God. 27U zat in uw tenten 
te klagen: ‘De HEER moet ons wel haten! Hij heeft ons 
alleen maar uit Egypte weggehaald om ons uit te 
leveren aan de Amorieten en om ons te laten uitroeien. 
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28Waar gaan we eigenlijk heen? De angst sloeg ons 
om het hart toen onze verkenners vertelden dat de 
mensen daar sterker en langer zijn dan wij, dat ze in 
grote steden met hemelhoge versterkingen wonen en 
dat ze daar zelfs Enakieten hebben gezien.’ 29Toen 
heb ik u geantwoord: ‘Laat u daardoor niet 
afschrikken, wees niet bang. 30De HEER, uw God, die 
voor u uit gaat, zal voor u strijden. U hebt toch gezien 
hoe Hij het in Egypte voor u opnam, 31en ook in de 
woestijn, waar u ervaren hebt dat de HEER, uw God, u 
gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de 
hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier.’ 
32Desondanks vertrouwde u niet op de HEER, uw God, 
33die u voorging op uw weg om een plaats voor u te 
zoeken waar u uw kamp kon opslaan, en u ’s nachts 
met een vuur en overdag met een wolk de weg wees 
die u moest gaan. 
34Toen de HEER u hoorde klagen, ontstak Hij in woede. 
Hij zwoer: 35‘Niemand van deze verdorven generatie 
zal het goede land zien dat Ik jullie voorouders onder 
ede heb beloofd. 36Alleen Kaleb, de zoon van Jefunne, 
zal het zien; aan hem en zijn zonen zal Ik het gebied 
geven dat hij betreden heeft, want hij bleef volledig op 
de HEER vertrouwen.’ 37Door uw schuld werd de HEER 
ook kwaad op mij: ‘Ook jij mag het land niet in,’ zei Hij. 
38‘Maar je rechterhand Jozua, de zoon van Nun, zal 
het wél binnengaan. Bereid hem voor op zijn taak; hij 
zal het land aan Israël in bezit geven. 39En jullie 
kinderen, die volgens jullie buitgemaakt zouden 
worden, jullie kinderen die zich nog niet bewust zijn 
van goed en kwaad, mogen dat land ook binnengaan. 
Aan hen zal Ik het geven, zij zullen het in bezit nemen. 
40Maar jullie moeten nu omkeren en de woestijn weer 
in trekken, in de richting van de Rode Zee.’ 
41Toen hebt u mij geantwoord: ‘Wij hebben gezondigd 
tegen de HEER. Maar nu zullen we ten strijde trekken, 
zoals de HEER, onze God, ons heeft opgedragen.’ En 
nadat ieder van u zijn wapens had aangegord, wilde u 
in uw overmoed naar de bergen trekken. 42Maar de 
HEER droeg mij op u te waarschuwen: ‘Trek niet ten 
strijde – anders zullen jullie door je vijanden verslagen 
worden, want Ik ben niet in jullie midden.’ 43Ik heb u 
dat gezegd, maar u wilde niet luisteren en verzette u 
tegen het bevel van de HEER. U had de euvele moed 
om toch naar de bergen op te trekken. 44De Amorieten, 
die daar wonen, kwamen op u af en achtervolgden u 
als een zwerm bijen. Ze brachten u in het Seïrgebergte 
een verpletterende nederlaag toe en joegen u na tot 
aan Chorma. 45Na terugkomst klaagde u uw nood bij 
de HEER, maar Hij wilde niet naar u luisteren en hield 
zich doof. 46Zo bent u lange tijd in Kades gebleven. 
 
Psalm 95: 4 en 5 
4 Nog heden, hoort zijn stem die zweert: 
Laat niet uw hart zich onbekeerd 
verharden, als in Mozes' dagen. 
Toen hebben tegen Mij getwist, 
mijn goedheid achtloos uitgewist 
uw vaadren die mijn werken zagen. 

5 Ik heb reeds lang aan dit geslacht 
met toorn en tegenzin gedacht: 
dit volk, het luistert naar geen rede. 
Hun wegen hebben zij verward; 
wie dwalen blijft, ver van mijn hart, 
zal nimmer komen tot mijn vrede. 
 
Preek 
Tekst: Deuteronomium 1: 32 
Desondanks vertrouwde u niet op de HEER, uw God, 
Thema: Reisverhalen: ongelooflijk! 
 
Gezang 441: 1, 3 en 4 
1 Komt, kinderen, niet dralen, 
want de avond is nabij!  
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Komt, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
In 't eind is alles goed. 
3 Maar reist gij op uw wijze, 
dan reist gij nog niet goed. 
De rechte pelgrimsreize 
is tegen vlees en bloed. 
Hoe zoudt gij zonder pijn 
uw oude mens verlaten? 
Geen medicijn kan baten: 
er moet gestorven zijn. 
4 Wie eens ten hemel schouwde, 
van de aarde losgekocht, 
zijn hebben en zijn houden 
bezwaren slechts zijn tocht. 
Niets dan het daag'lijks brood 
is voor een pelgrim nodig. 
O draagt niets overbodig: 
gij draagt uzelve dood! 
 
Mededelingen 
Gebeden 
Collecteaankondiging 

1. De Wittenberg 
2. Zending 

 
De kinderen komen terug 
 
Gezang 400: 1 en 12 
1 Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
12 Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Zegen (3x amen) 


