Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema
De woestijn in! (Pnr. 1333)
Uitgesproken:11 april 2010

De woestijn in!
Exodus 15: 22
in het Open Hof te Kampen

U luistert naar:
Een morgendienst in het Open Hof; met bediening van de Heilige Doop.
Ouderling van dienst
Organist/pianist

Herma Kanis
Jurjan Lipke

Orde van de dienst:
Zingen

Psalm 66: 2 en 3
2. Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de waatren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Aanvangstekst Exodus 15: 22-25
22 Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder,
de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn
zonder water te vinden. 23 Toen kwamen ze in Mara. Het water van
Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook
dat die plaats Mara heet. 24 Het volk begon zich bij Mozes te
beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. 25 Mozes riep de
H E E R aan, en de H E E R wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in
het water gooide, werd het zoet.
Daar in de woestijn gaf de H E E R hun wetten en regels, en daar
stelde hij hen op de proef.
Zingen

Lied 5
1. Wij trekken nu het diensthuis uit,
Egypte's rijkdom onze buit.
De dood ging onze deur voorbij,
want bloed was daar en bloed maakt vrij.
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En voor ons ligt nu de woestijn,
waar God de Heer de gids zal zijn.
En God heeft ons een land beloofd:
de naam des Heren zij geloofd!
2. Wij trekken door woestijn en zand,
verlosten uit Egypteland.
Geen vijand, die ons tegenstreeft,
waar ons de Heer zijn zegen geeft.
Wij trekken op de einder aan,
waar al Gods poorten openstaan.
Want God heeft ons een land beloofd:
de naam des Heren zij geloofd!
3. Wij trekken voort: des Heren volk.
De Heer is bij ons in de wolk,
een wolk des daags, een rookkolom,
een schaduw tussen zand en zon,
een wolk des nachts, een vuurkolom,
een licht, als 't duister is rondom,
want God heeft ons een land beloofd:
de naam des Heren zij geloofd!
Dooponderricht
Zingen

Laat de kinderen tot Mij komen,
alle alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

Gebed
Doopvragen
Zingen

Psalm 105: 3
3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
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bevestigt Hij van kind tot kind.
Zingen

Kralenlied
Weer een kraal aan de ketting van de Heer
Rijgen, rijgen er komen er nog meer
Weer een zusje voor de kinderen van Jezus
Weer een kraal aan de ketting van de Heer

Bediening van de Heilige Doop aan Lieke Marit Lindeboom
Zingen

Psalm 87: 3 en 4
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.

Gebed
Schriftlezing Exodus15: 22 – 16:4
22 Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder,
de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn
zonder water te vinden. 23 Toen kwamen ze in Mara. Het water van
Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook
dat die plaats Mara heet. 24 Het volk begon zich bij Mozes te
beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. 25 Mozes riep de
H E E R aan, en de H E E R wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in
het water gooide, werd het zoet.
Daar in de woestijn gaf de H E E R hun wetten en regels, en daar
stelde hij hen op de proef. 26 Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de
H E E R , jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in
zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie
met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik,
de H E E R , ben het die jullie geneest.’
27 Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen
en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten
op.
1 Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de
vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte
bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. 23 Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had
de H E E R ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes
en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden
we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn
gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’ 3 [2–
3]
4 De H E E R zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel
laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om
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net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben.
Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn
voorschriften houden.
Zingen ‘Ga je mee?’ (Zitten en Opstaan 3.20)
Refrein:
Ga je mee? Zeg niet ‘nee’,
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij.
Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
Ook al voel je je moe. Refrein
Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
Maar ik geef je een hand. Refrein
Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door? Refrein
Schriftlezing Matthéüs 4: 1- 4
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn
om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij
veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.
3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van
God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar
Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft
niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond
van God.”
Zingen

Lied 249: 3
3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Preek
Bezinning
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Zingen

Lied 14: 2, 3 en 4
2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
4. De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 224
1. Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doet het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!
2. Zingt met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!
3. Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.
4. Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.
5. Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;
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6. daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!
Zegen
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