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Thema: God geeft zijn Naam: IK BEN! 

VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 413: 1 en 3 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
laat ons niet verloren gaan. 

Stil gebed    
Bemoediging en groet 

Gebed (verootmoediging) 

Leefregel: Gods wet in Nieuw-Testamentisch perspectief 

Zingen  Opwekking 281 
Als een hert dat verlangt naar water  
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed voor de Bijbellezing 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.  

Kinderen naar de Kinderkerk 



Lezen   Exodus 3: 7-15 
door Annelie Weedage 
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. 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 Je-
busieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien 
hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij 
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik 
naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 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.’ 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?’ 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.”’ 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.’” 

Zingen  Psalm 33: 4 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming) 
4. Rijk is het volk met God als koning; 
het mag zijn eigen natie zijn. 
Hij kijkt vanuit zijn hoge woning 
naar alle mensen, groot en klein. 
Wat zij overleggen, 
nog gaan doen of zeggen, 
weet de HEER meteen. 
Hij die hen formeerde, 
ieder hart boetseerde, 
kijkt door alles heen. 

6. Verlangend staan wij uit te kijken 
naar Hem, de redder, onze HEER. 
Als schild zal Hij niet van ons wijken; 
vol liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Opwekking 378: 1, 2, 4 en 5 
1. Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

3. Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

5. Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Gebed en voorbeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en oppas 



Slotlied  Ik zal er zijn - Sela 
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’. 
  
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. 

‘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’. 

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. 

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. 

‘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’. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


