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Voorganger/zanger:  Hans Tissink 
Zangers: Jacqueline Stil, Anke Haaksma (in beeld) 

Cornelie Smilde en Johan Tent (buiten beeld) 
Organist/pianist: Jeroen van der Scheer 
Koster: Henk Tienstra 
Techniek: Gertjan van Driel, Henk Loman en Henk Mak 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom  
 
Gesproken groet en bemoediging 
 
Lied 283: 1, 3 en 4 
 

1 In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, zoeken wij het zachte 
suizen van het woord, dat ons verblijdt.  

3 Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe.  

4 Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid.  

 
Gebed om ontferming 
 
De kaarsen van Woord (Exodus) en Wereld (Coronacrisis) worden aangestoken  
 
Zingen van het Taizélied:  Als alles duister is, lied 598 (2x in het Nederlands) 
 



Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister 
is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

 
Korte inleiding bij thema  Is God in ons midden of niet? 
 
Schriftlezing Exodus 17: 1-7 (NBV) 
 
171Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats 
naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in 
Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef 
ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? 
Waarom stelt u de HEER op de proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef 
het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons 
van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 
4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet 
veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met 
een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op 
de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. 
Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed 
dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 7Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat 
de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef 
hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 

 
Taizélied: Nada te turbe, lied 900 (2x) 
(Vertaling:) 
 
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, 

wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, 
God alleen is genoeg. 
 
Korte overdenking (met een afbeelding van het schilderij bij psalm 22 van Anneke 
Kaai) 
 



 
 
 
Kort orgelspel (bij lied 23b)  
 
Mededelingen 
 
Gedachtenis van gestorven gemeenteleden 
 
Gebeden afgewisseld Taizélied: Lied 256, Blijf met uw genade bij ons (Nederlands) 

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.  

Slotlied lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen Ga met God en Hij zal met je zijn.  



2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
Zegen   
 
Uitleidend orgelspel  Het Wilhelmus, lied 708 
 


