Vesper zondag 14 februari 2021
Thema: Ik zal er zijn
Voorganger: Gretha Sierink
Muziek: Jan Braakman, orgel/piano

Opening: gezongen gebed ‘Kom met het licht van uw ontferming’
‘Kom met het licht van uw vertrouwen
Kom met het licht van uw hoop
Kom met het licht van uw liefde
Ontferm u, Heer ontferm u over ons’
(Tekst en muziek: Job de Bruijn)
https://youtu.be/CyQ2av2lKWk

Lezen: Psalm 42: 2
Ik zal mijn mond niet houden
tegen U
Onrustig droef opstandig
Is mijn ziel in mij
Wie zijt Gij dat ik U belangrijk vind
dat ik mij toets aan U?
‘Draai toch eindelijk
je ogen van hem af!’
Maar dan heb ik geen antwoord.
Nooit heb ik niets met U.
Wachten, tegen beter weten in,
of ik U heb bedachtleven met een nooit geziene
zwijgende geliefde

Waarom zou ik
U niet opgeven?
Maar ik kan niet anders
dan roepen: heb mij lief.
(Uit 150 psalmen vrij Huub Oosterhuis)
Muzikaal intermezzo: Jan Braakman
Schriftlezing: Exodus 3: 1-15
God spreekt met Mozes
Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de
priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij
kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. Daar kwam de engel
van de Heer naar hem toe, als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de
struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. Mozes dacht: Hoe kan
dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.
Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik: ‘Mozes!’
‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. De Heer zei: ‘Kom niet dichterbij, en trek je
schoenen uit. Want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, ik ben
de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ Toen hield Mozes zijn handen voor zijn
gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
Mozes moet de Israëlieten uit Egypte halen
De Heer zei: ‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb
gezien hoe ze onderdrukt worden, en ik heb gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik
weet hoe ze lijden. Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden uit de macht van de
Egyptenaren. Ik zal ze naar een land brengen waar nu andere volken wonen:
Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.
Het is een mooi, groot land. En er is genoeg te eten en te drinken, meer dan
genoeg voor iedereen.
Ik stuur jou naar de farao. Want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om hulp
roepen. En ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Jij moet mijn
volk uit Egypte weghalen.’

Mozes weigert
Maar Mozes zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de farao gaan en de Israëlieten uit
Egypte weghalen? Dat kan ik niet.’ God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het
volk uit Egypte weghalen, en hier op deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul
je zeker weten dat ik je gestuurd heb.’
Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun
voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die
God heet?’
Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten
zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo
moeten ze mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders,
de God van Abraham, Isaak en Jakob.’
(Uit de Bijbel in gewone taal)
Muzikaal intermezzo: Jan Braakman
Overdenking
Na de overdenking luisteren wij naar: ‘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
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.
‘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’

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niet 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’
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg&feature=youtu.be

Stilte
Avondgebed
Heer onze God,
geef ons een rustige nacht,
veilig onder uw bescherming.
Wij denken aan hen,
die vannacht moeten werken,
aan de mensen die ziek zijn,
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.
Wees voor hen allen een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld
en waak over uw schepping,
deze nacht tot in eeuwigheid.
Amen
Gezongen zegen: God zal met je meegaan
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;

al baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
(tekst Sytse de Vries, muziek Job de Bruijn)
https://youtu.be/mN42dzrZnco

