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       Zien en geloven 
Boek van de Uittocht - 2 

      
De kaarsen aangestoken 
 
Als Gij bestaat (Verzameld Liedboek 149)  
 
Drempeltekst 
Mozes sprak tot God: 
 Dan kom ik bij de kinderen van Israël, ik, 
 en dan zeg ik tegen hen: 

 ‘De God van jullie vaderen heeft mij naar jullie toe gestuurd’ - 
 dan zeggen ze tegen me: 
 ‘Hoe is zijn naam?’ - 
 wat zeg hun dan? 
God sprak tot Mozes: 
 Ik zal er zijn zoals ik ben. 
Hij sprak: 
 Dit moet je zeggen tot de kinderen van Israël: 
 ‘”Ik zal er zijn” heeft mij naar jullie toe gestuurd.’ 
 
Exodus 3:13-14 
 

Als Gij bestaat 
 

Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Zo zong dat volk (VL 300) 
 
Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen 
Exodus 3:16-22; 4:1-9 
 
God sprak tot Mozes: 
 Ga dan, roep de oudsten bij elkaar van Israël en zeg: 
 ‘JHWH, de God van uw vaderen, heeft zich aan mij laten zien, 



 de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en hij sprak: 
 “Gezocht heb ik u en gevonden 
 om wat u aangedaan wordt in Egypte - 
 zoals ik gezegd heb: 
 “Uit de vernedering van Egypte zal ik u opwaarts voeren 
 naar het land van Kanaäniet, Chittiet, 
 Amoriet, Perizziet, Chiwwiet, Jebusiet, 
 naar een land dat overvloeit van melk en honing.”’ 
 Zij zullen horen naar jouw stem. 
 Dan ga jij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte 
 en je zegt hem: 
 ‘JHWH, de God van de Hebreeën, komt ons tegemoet. 
 Daarom, sta ons toe de woestijn in te gaan, een weg van drie dagen 
 om JHWH, onze God, een gave te brengen.’ 
 Ik, ik weet dat de koning van Egypte jullie niet zal geven te gaan 
 tenzij daartoe gedwongen met sterke hand. 
 Ik zal mijn hand uitstrekken, 
 en Egypte slaan met al mijn wonderwerken 
 die ik zal doen in zijn midden - 
 en dan stuurt hij jullie weg. 
 Ik zal dit volk genade geven, voor de ogen van Egypte, 
 en het zal geschieden 
 als je gaat, dat je niet met lege handen gaat: 
 een vrouw vraagt haar buurvrouw en gasten 
 zilveren dingen en dingen van goud en kleren, 
 je kleedt er je zonen en dochters mee aan - 
 zo kleed je Egypte uit. 
Mozes antwoordde en sprak: 
 Ze geloven me niet, ze horen niet naar mijn stem, 
 ze zeggen: 
 ‘JHWH heeft zich aan jou niet laten zien.’ 
JHWH sprak tot hem: 
 Daar, in je hand, wat is dat? 
Hij sprak: 
 Een staf. 
Hij sprak: 
 Gooi op de grond! 
Hij gooide hem op de grond 
en het was een slang. 
Mozes vluchtte uit zijn aangezicht. 
JHWH sprak tot Mozes: 
 Stuur je hand, grijp hem bij zijn staart! 
- Hij stuurde zijn hand en pakte hem beet 
en het werd in zijn greep weer een staf - 



 dan zullen zij wel geloven 
 dat JHWH zich heeft laten zien aan jou, 
 de God van hun vaderen, 
 de God van Abraham, de God van Izaäk, de God van Jakob. 
En nogmaals sprak JHWH tot hem: 
 Nu, leg je hand op je borst! 
Hij legde zijn hand op zijn borst, 
trok hem weer weg 
en daar: zijn hand was melaats, als van sneeuw. 
Hij sprak: 
 Nu weer je hand op je borst! 
- Hij deed weer zijn hand op zijn borst, 
trok hem weer weg 
en het was weer zijn eigen vlees. - 
 Het zal geschieden 
 als ze jou niet geloven, 
 de stem van het eerste teken niet horen, 
 dan zullen zij wel geloven 
 de stem van het tweede teken. 
 En het zal geschieden 
 als zij ook het tweede niet geloven van deze tekenen 
 en niet horen naar jouw stem, 
 neem dan water uit de Rivier 
 en stort het uit op het droge. 
 Het water uit de Rivier genomen 
 zal bloed worden op het droge. 
 

Wat geschreven staat wordt in ons vervuld (VL 306)  
 

Toespraak 
Alex van Heusden 
 
Ooit gehoord (Oomen, korte versie) 
 
Intermezzo 

mededelingen en collecte  

 
Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel 
viering van eucharistie 
ritueel van solidariteit 
laat ons bidden. 
 



Als het geen droom, geen leugen is 
wat ons gezegd is 
dat er goed land zal zijn: 
een stad van bomen als een tuin, 
met woningen voor iedereen, 
geef ons dan daar te komen. 
 
En zet voor ons een tafel neer 
en geef ons brood 
dat als een lichaam voedt. 
 

Gij die de stom geslagen mond verstaat (VL 658)  
 

Moge het delen (Löwenthal)  
 
Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 

 
Dans nos obscurités (Taizé)  
 
Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht - Psalm 90-gezang (VL 88) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader in het verborgene (VL 248) 
 
Zegen 
 
Mocht het waar zijn (VL 878) 
 
 
 

 


