Orde van de digitale kerkdienst vanuit de Kievietkerk, zondag 22 maart, 10.00 uur
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organisten: Anneke en Rijk Jansen
Ouderling van dienst: Nelleke van Duin
Beamerdienst: Ron Snelleman
Welkom door Nelleke van Duin, voorzitter wijkraad Kievietkerk
Bemoediging en groet
Zingen: lied 221: 1 en 3

Schriftlezing: Exodus 7: 8-25
8 De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 9 ‘Als de farao jullie om een wonder vraagt, moet jij, Mozes,
tegen Aäron zeggen dat hij voor de ogen van de farao zijn staf op de grond gooit; die staf zal dan een
grote slang worden.’ 10 Mozes en Aäron gingen naar de farao en deden wat de HEER hun had
opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf op de grond, en de
staf veranderde in een slang. 11 De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen, en
deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. 12 Ieder gooide zijn staf neer,
en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. 13 Toch
bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd had.
14 De HEER zei tegen Mozes: ‘De farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. 15 Ga
morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar de rivier gaat. Wacht hem daar op, aan de oever van
de Nijl, met in je hand de staf die in een slang veranderde. 16 Je moet het volgende tegen de farao
zeggen: “De HEER, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u toe gestuurd om te zeggen: ‘Laat mijn
volk gaan om mij in de woestijn te vereren.’ Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. 17 Daarom – zo
zegt de HEER – zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf op het water van de Nijl slaan, en dat
zal dan in bloed veranderen. 18 De vissen gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de
Egyptenaren het wel zullen laten nog van het water te drinken.”’
19 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf geheven houdt boven het water
van Egypte, boven rivieren, kanalen en moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte
zal het water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbakken toe.’ 20 Mozes en
Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen hield Aäron
zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg ermee op het water, en toen veranderde het Nijlwater in
bloed. 21 De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden
drinken. Overal in Egypte was bloed. 22 Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun
toverformules hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron
luisteren, zoals de HEER gezegd had. 23 Ook dit teken bracht hem niet tot andere gedachten, hij
keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. 24 Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet
meer konden drinken, moesten ze in de omgeving van de Nijl naar drinkwater graven. 25 Zeven
dagen duurde de plaag waarmee de HEER de Nijl had getroffen.
Lied: God heeft een kring getrokken (t; W. Barnard, m: W, Vogel uit Zingend Geloven 8, 59)
1

God heeft een kring getrokken
met Mozes’ herdersstaf,
de schapen en de bokken
staan van elkander af.
Wie buiten is geboren
en komt dan in de kring,
die wil het luid doen horen
vandaar dat ik u zing:
Halleluja, halleluja,
halleluja!

2

Wie binnen wordt gerekend,
is met de reinen rein.
Gij weet, wat het betekent
een vreemdeling te zijn:

één die werd afgezonderd,
één die ten dode ging.
O Heer, ik sta verwonderd!
Vandaar dat ik U zing:
Halleluja, halleluja,
halleluja!!
3

Men had U uitgestoten
buiten de legerplaats,
de stad voor U gesloten
als waart ook Gij melaats.
Nu loof ik U omdat Gij
mij toelaat tot de kring.
Uw heiligheid omvat mij,
vandaar dat ik U zing:
Halleluja, halleluja,
halleluja!

Overweging
Orgelspel
Gebeden
Collecte: ondersteuning Protestantste Gemeente op Bonaire (diaconie).
bestrijding van schoonmaak- en andere kosten (kerkrentmeesters)
U kunt uw bijdrage overmaken op NL84 RABO 0373 7321 71 , t.n.v. Protestantse Gemeente
Wassenaar.
Alle gevers hartelijk dank!
Zingen: lied 864: 1 en 2

Zegen van St. Patrick

