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V:

Hoor, o God, mijn smeken,
sla acht op mijn gebed,

A:

van het einde der aarde roep ik u aan,
want mijn hart bezwijkt.
Breng mij op de rots hoog boven mij,

V:

U bent altijd mijn schuilplaats geweest,
een toren te sterk voor de vijand.

A:

Laat mij altijd wonen in uw tent,
veilig verscholen onder uw vleugels.

V:

U hoort mijn geloften, God,
U beloont wie uw naam vereren.

A:

Voeg dagen toe aan de dagen van de koning,
dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht.

V:

Wil zijn troon altijd beschermen, God,
laten trouw en waarheid over hem waken.

A:

Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen,
en mijn geloften volbrengen, dag na dag.

A:

Eer aan de Vader, en de Heilige Geest
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen
Amen

Muziek: Intermezzo, Op 119, nr. 1- J. Brahms
(1833-1897)
Moment voor de kinderen: De tien meisjes
Kinderlied: HH 91:2 (Weet je waar het hemels
Koninkrijk op lijkt)
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een parel zo duur
Eenmaal had een koopman hem ontdekt
En toen begon z’n avontuur
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Heeft hij al wat hij had verkocht
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur
Die hij had gezocht
Lala lailala
Welkom door ouderling
Moment van stilte en inkeer
Psalm 111: 1,2,5 (Van ganser harte loof ik Hem)

AJE::

Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Christus Jezus, onze Heer. Amen

Gebed

Schriftlezing Exodus 32: 1-14
Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de
berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van
hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan,
want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte
heeft geleid, weten we niet.’ 2Aäron antwoordde: ‘Neem
dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen
af en breng die bij mij.’ 3Hierop deden alle Israëlieten
zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan
Aäron. 4 Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot
er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep
uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 5Toen
Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor
het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een
feest voor de HEER zou zijn. 6 De volgende morgen vroeg
brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om
te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig
feest te vieren.7 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar
beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid,
misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik
hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt,
hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en
gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’
9 De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe
onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn
brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een
groot volk laten voortkomen.’ 11 Mozes probeerde de HEER,
zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten
woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand
en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12Wilt u dat de
Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het
ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van
de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie
ervan af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan
uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede
deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen
geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied
waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit
geven.”’ 14Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen
met het onheil waarmee hij gedreigd had.

Lied 825:1,3 (De wereld is van Hem vervuld)
Schriftlezing Exodus 32: 15-24
15 Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen
met de verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide kanten
waren ze beschreven, aan de voorkant en aan de
achterkant. 16 De platen waren Gods eigen werk en het
schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. 17Toen
Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen
Mozes: ‘Ik hoor strijdkreten in het kamp!’ 18Maar Mozes
zei: ‘Dat is geen gejuich na een overwinning en geen
geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel – dát hoor ik.’
19Dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en
het gedans. Woedend smeet hij de platen aan de voet van
de berg aan stukken. 20Hij greep het stierenbeeld, gooide
het in het vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het
water, en dat liet hij de Israëlieten drinken. 21Tegen Aäron
zei hij: ‘Wat heeft dit volk je misdaan, dat je zo’n zware
schuld op hen geladen hebt?’ 22‘Ik smeek je je woede te

bedwingen,’ antwoordde Aäron. ‘Je weet dat dit volk alleen
maar kwaad wil. 23Ze zeiden tegen mij: “Maak een god voor
ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met
die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.”
24Toen ik hun om goud vroeg, deden ze meteen hun
sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en
toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn.’

Lied 825: 6
Preek
Muziek: Jubilate Deo- A. Agazzari (1578-1640)
Groet uit de gemeente
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Lied 413 (Grote God, wij loven U) : 1,3
Zegen
Muziek: Fughetta in C- G. F. Händel (1685-1759)

----------------------------------------------------------------MEDEDELINGEN
Collectes
De diaconale collecte is voor het GHZV, het
zomerkamp voor de jeugd. De Diaconie betaalt de
deelname voor kinderen van wie de ouders dat niet
kunnen betalen. De andere collecte is voor de kerk.
De banknummers:
Diaconie Protestantse Gemeente NL27 INGB 0000
2619 19;
Protestantse Gemeente Voorburg NL87 ABNA 0516
6115 85.
Vanavond 19:00 uur op Kerkdienstgemist.nl: Concert
Sweelinck Ensemble, o.l.v. Hans Houtman.
Bijbellezen in de zomer: woensdagavond 24 juni
20:00-20:45 uur, thema: Lichaam van Christus
(Efeziërs 4). Max. 30 personen in de kerk, uitgezonden
via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl.
Wilt u weer een kerkdienst meemaken?
Geef u op via de website (1e pagina knop Aanmelding
voor de kerkdiensten). Hebt u geen internet bel dan
Bep van Sloten, tel. 3952183.

