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Welkom door kerkenraadslid 

Gezang 21:1,3 

1   Alles wat adem heeft love de Here, 
 zinge de lof van Isrels God! 
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
 Die lijf en ziel geschapen heeft 
 worde geloofd door al wat leeft. 
 Halleluja! Halleluja! 
 
3   Welgelukzalig is ieder te noemen, 
 die Jakobs God als helper heeft! 
 Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
 die dag aan dag met Christus leeft! 
 Wie met de Heer te rade gaat, 
 die staat Hij bij met raad en daad. 
 Halleluja! Halleluja! 

Stilte, votum en groet 

Aanvangstekst Numeri 23:21:  

‘Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob, ook ziet Hij geen kwaad in Israel aan’ 

Psalm 130:2,4 

2   Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, 
 wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? 
 Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, 
 opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 
 



4   Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
 De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! 
 Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld 
 aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

Viering Heilig Avondmaal 

Laatste deel formulier Heilig Avondmaal 

Gezang 358:6 

6   U wil ik danken, grote Levensvorst; 
 Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
 Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
 in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

Lezing wet van God 

Psalm 25:3 

3   Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
 Heer, waarop ik biddend pleit: 
 milde handen, vriend'lijk' ogen 
 zijn bij U van eeuwigheid. 
 Denk toch aan de zonde niet 
 van mijn onbedachte jaren! 
 Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
 wil mij in uw goedheid sparen. 

Gebed 

Lezen: Numeri 12;1-9 en Romeinen 4:18-25 

Opwekking 472 

Blaas met de adem van uw Geest op ons; 
Raak ons aan, zodat uw leven komt. 
Geef ons geloof, Heer in uw werk; 
In onze zwakheid betoont U zich sterk. 
 
Laat ons een volk zijn, dat U vreest, 
Vol van uw liefde, die wonden geneest. 
Maak ons een leger, sterk in de strijd, 
Dat als een eenheid uw komst voorbereidt. 
 
Kom, Jezus, kom en raak ons aan 
Kom, Jezus, kom 
Kom, Jezus, kom en raak ons aan 
Kom, Jezus, kom 
 



Stroom met uw levend water door ons heen; 
Was ons schoon, 
Vernieuw ons hart van steen. 
Zie hoe uw lichaam is verdeeld; 
Schenk ons uw liefde 
Die sterkt en die heelt. 
 
Laat ons een volk zijn, dat U vreest, 
Vol van uw liefde, die wonden geneest. 
Maak ons een leger, sterk in de strijd, 
Dat als een eenheid uw komst voorbereidt. 
 
Kom, Jezus, kom en maak ons een 
Kom, Jezus, kom 
Kom, Jezus, kom en maak ons een 
Kom, Jezus, kom 

Verkondiging tekst Numeri 12:7a 

Thema : ‘God ziet Mozes in genade aan’ 

1. wat de Heere hoort, 2. wat Hij vergeet, wat Hij ziet 

Na punt 2: Psalm 32:1 

1   Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
 en toegedekt al wat hij had misdreven, 
 God rekent hem zijn dwalingen niet aan- 
 heil hem, die recht voor God is komen staan! 
 Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
 in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
 want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
 mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

Dankgebed 

Opwekking 446 

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost 
Daar is kracht in het bloed 
Daar is kracht in het bloed 
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost 
Daar is kracht in het bloed van het Lam 
 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het bloed van het Lam 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam 



 
 
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U 
Daar is kracht in het bloed 
Daar is kracht in het bloed 
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu 
Daar is kracht in het bloed van het Lam 
 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het bloed van het Lam 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam 
 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het bloed van het Lam 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam 

Zegen 

 

 


