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Welkom 
 
Psalm 90: 1 en 8 
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Opwekking 123 
1 Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Koor: Groot is uw trouw, o Heer, (2x) 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt 
en die leidt, 
Kracht voor vandaag, blijde hoop 
voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Koor 
 
De tien Geboden 
 
Psalm 25: 2 en 3 
2 HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
HEER, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
Gebed 
 

Op Toonhoogte 495 
1 God, die alles maakte,  
de lucht, en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.  
2 God, die 't gras gemaakt heeft,  
de bloempjes in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij.  
3 God, die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Schriftlezing: 
Deuteronomium 3: 23-29 en 34: 1-8 
123En ik heb de HEER gesmeekt: 24‘HEER, mijn God, U 
bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht te 
tonen. Welke god in de hemel of op aarde kan uw 
daden en uw macht evenaren? 25Sta mij toch toe over 
te steken en dat goede land aan de overkant van de 
Jordaan te zien, die mooie bergen en de Libanon.’ 
26Maar door uw schuld was de HEER tegen mij in 
woede ontstoken en Hij weigerde naar mij te luisteren. 
Hij zei: ‘Genoeg, zwijg hier verder over! 27Beklim de 
Pisga en kijk vanaf de top uit naar het westen, het 
noorden, het oosten en het zuiden. Kijk goed om je 
heen, want je zult de Jordaan niet oversteken. 28Draag 
de leiding over aan Jozua. Bereid hem voor op zijn 
taak en spreek hem moed in. Hij zal het volk voorgaan 
en hun het land in bezit geven dat jij zult zien liggen.’ 
29Zo bleven wij in de vallei, ter hoogte van Bet-Peor. 
341Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij 
beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, 
tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele 
land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, 
2Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda 
tot aan de zee in het westen, 3de Negev, de 
Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot 
aan Soar. 4De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land 
waarvan Ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede 
heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou 
geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken 
zul je niet.’ 
5Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in 
Moab, zoals de HEER gezegd had. 6En de HEER 
begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-
Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar 
zijn graf is. 7Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen 
hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet 
afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 8De Israëlieten, 
die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om 
Mozes’ dood tot de dertig dagen van rouw voorbij 
waren. 
 
Psalm 106: 2 en 22 
2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, 
die leven in gerechtigheid. 
Gedenk mij naar uw welbehagen. 
Dat ik met heel mijn volk U dien, 
met hen van voorspoed mag gewagen, 
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de zegen van uw erfdeel zien. 
22 Geprezen zij de HEER die leeft, 
die Israël verkoren heeft. 
Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. 
Gezegend zij zijn trouw beleid. 
Zegge al het volk nu: Amen, amen. 
Loof Hem in alle eeuwigheid. 
 
Preek 
Tekst: Deuteronomium 3: 26-27 
 
Gebed 
 
Gezang 290: 1, 2, 3, 5, 6 
1 Er is een land van louter licht 
waar heil'gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
2 Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
3 Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël 't beloofde land 
zag over de Jordaan. 
5 Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden 't land zien van ons hart, 
dat 't hemels licht bescheen. 
6 God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn.

Mededelingen 
Gebeden 
Collecteaankondiging: 

1. Schuldhulpmaatje 
2. Pastoraat in de gezondheidszorg 

 
De kinderen komen terug. 
 
Opwekking 71 

Koor: Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
1 Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan, 
Koor 
2 Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan, 
3 Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegen (3x amen) 


