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ZONDAG 18 september 2022 
Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live 
 
Kerkdienst: 16.30 u : ds Arnout Weststrate  
                     organist: Bastiaan Gunst 
                     lector: Nizetta de Bruijne 
 
                     medewerking van de band  “To Connect”  

 
Welkom en mededelingen  
Zingen: Gezang 457: 2, 3 en 4  
Ontsteken paaskaars 
We richten ons naar God  
Votum en groet  
Zingen: Opwekking 333 
Gebed  
Schriftlezing: Exodus 3: 7 - 15  
Zingen: Psalm 80: 1 en 7 
Verkondiging -tekst Exodus 3: 14 en 15 –“Ken je Gods naam?” 
Zingen: Opwekking 770  
Dankgebed en voorbede  
Aankondiging collecte 
Zingen: Psalm 81: 8 en 9 
Geloofsbelijdenis (staande)  
Zingen Psalm 33: 8 
Zegen 
 

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, 
neem dan gerust contact op met onze predikant ds. Bert Renkema (0118-436233) 

 of predikant@gasthuiskerk.nl of met één van de kerkenraadsleden. 
Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl. 
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Gezang 457 
2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen 
aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden 
kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te 
midden 
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 

 
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in 
duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 

 
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
Opwekking 333 
Heer, U bent El Elohim. 
Daarom kom ik tot U. 
Heer, U bent El Elohim, 
ik aanbid U. 
 

Toon mij uw glorie, 
toon mij wie U bent. 
Toon mij uw glorie. 
'k Wil U kennen, Heer. 
 

Exodus 3 
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik 
heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze 
lijden. 8 Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te 
bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, 
een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de 
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht 
van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de 
Egyptenaren hen onderdrukken. 10  Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet 
mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 
Egypte zou leiden?’ 12  God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het 
teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen 
jullie God bij deze berg vereren.’ 
13  Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de 
God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van 
die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14   Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die 
er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN  heeft mij naar u toe 
gestuurd.”’ 15 Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij 
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en 
de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam 
wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”  
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Psalm 80 
1 O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

7 Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 

Opwekking 770 
1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

2.Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij 
jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
3.De toekomst is zeker, ja eindeloos 
goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U 
ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 
4.O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus 
mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite 
of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Psalm 81 
8 Ik ben HIJ DIE IS: - God wil Ik u 
wezen. 
Uit de duisternis - van de slavernij 
maakte Ik u vrij: - hebt gij nog te 
vrezen? 
 

9 Leef uit mijn verbond. - Vraag van Mij 
vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. - Al wat u 
ontbreekt, 
al waar gij om smeekt - geef Ik 
overvloedig. 
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Psalm 33  
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Mededelingen voor de liturgie kunnen tot donderdag 21.30 uur worden 
doorgegeven 

aan de scriba (scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-604946) 


