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Welkom   
 
Zingen: lied 288      

 
 
Bemoediging  
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
 v: Genade en vrede  
     van God onze Vader 



     door Jezus Christus, onze Heer 
     in de gemeenschap van de Heilige Geest.  
 a: Amen 
   
Hoe heet je, wie ben je?  
 
Zingen: Jij hebt een naam  

 
 
2    Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent,  
       een naam die heel jouw leven kroont op jou is afgestemd.  
 
3  Jij bent een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan, 
  en samen ben je niet alleen zo kun je verder gaan.  
 
4  Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt 
  al gaandeweg in mensentaal dicht bij de naam van God.  
   
Ze mogen mijn naam noemen bij …..  
 
Hoe heet God, wie is Hij?  



 
Bijbelverhaal: Mozes vraagt God naar zijn naam  
  
Mozes was herder over de kudde van zijn schoonvader, ver van zijn 
volk dat in Egypte leed. Moest hij niet bij hen zijn? Maar wat kon hij 
doen? Mozes voelde zich net een waardeloze struik in de woestijn, 
meer niet. Moest hij hier in stilte zijn leven blijven leven, terwijl zijn 
volksgenoten slecht werden behandeld door de farao?  
Toen verscheen hem een engel van God. Droomde hij? De engel was 
als een vlam, middenin een doornstruik. Mozes keek. Wat vreemd: de 
doornstruik stond in brand, maar hij verbrandde niet! De schapen van 
zijn kudde zagen niets anders dan de zon die vuurrood achter de 
struiken onderging, maar Mozes zag meer. Het was alsof hij zelf in 
brand stond. Mozes wist niet wat hem overkwam, hij wilde die 
vlammen van dichtbij bekijken. Toen riep God hem vanuit de 
doornstruik toe: ‘Mozes, Mozes!’ 
‘Hier ben ik, Heer.’ 
‘Kom niet dichterbij. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats 
waarop je staat is heilige grond.’  
Mozes deed de schoenen van zijn voeten. Op blote voeten stond hij 
daar. En hij bedekte zijn gezicht met zijn handen. Hoe zou een mens de 
God van hemel en aarde zomaar kunnen aankijken? 
 
‘Mozes, zei God, ‘ik heb de ellende gezien van mijn volk dat in Egypte 
is. Ik heb hun roepen om hulp gehoord, wanneer zij hard geslagen 
worden. Daarom zal ik hen uit de macht van de farao bevrijden, ik 
breng ze terug naar huis, terug naar Kanaän. En jij moet mij daarbij 
helpen, Mozes. Ik wil dat jij naar de farao gaat om mijn volk uit de 
slavernij te leiden. Jij zult voortaan de herder van Israël zijn.’ 
‘Ik, Heer? In mijn eentje?’ 
‘Ik ben toch met je?’ 
Mozes aarzelde. En hij was bang dat ook het volk zou aarzelen. Ze 
zouden hem zien aankomen. ‘Wij uit dit slavenhuis optrekken? Hoe 
wil je dat voor elkaar krijgen, Mozes? Hoe kom je op de gedachte? Van 
wie zeg je? Van God?  
Mozes aarzelde. ‘Heer God, mag ik u wat vragen? Wanneer ik tot de 
Israëlieten kom en ik zeg: God heeft mij tot jullie gezonden, en ze 



vragen mij: hoe is zijn naam, wat moet ik dan antwoorden? Wie kan ik 
zeggen dat er is?’ 
Nu was het God die aarzelde. Je kunt de naam van God nu eenmaal 
niet kennen zoals je de naam van een mens kent. Hoe zou een mens op 
aarde het geheim van God kunnen kennen?  
‘Ik ben die ik ben, Mozes. Zeg maar tegen de Israëlieten: Ik ben heeft mij 
tot jullie gezonden. Zoals ik de God van Abraham, Isaäk en Jakob ben 
geweest, zo zal ik ook jullie God zijn. Ik ben die ik ben. Als je gaat, leer 
je vanzelf mijn naam kennen.  
 
Over de naam van God   
 
Zingen: Het lied van Gods naam (melodie lied 650)  
 
1 God heeft zijn naam gezegd – Ik zal er zijn voor jou -  
  Hij gaat met je op weg. Hij blijft je eeuwig trouw.  
 
3 God heeft zijn naam gezegd , wij weten wie Hij is,  
  je komt weer tot je recht, Hij maakt geschiedenis.  
 
6  God heeft zijn naam gezegd wij nemen Hem ter hand,  
  wij gaan met God op weg, Hij staat aan onze kant.   
 
Je mag Gods naam noemen bij ….  
 
Zingen: Onze Vader (Elly en Rikkert, begeleiding: gitaar) 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel (2x)  
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven 
en leid ons niet in verzoeken, maar verlos ons van de Boze.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.   



 
Gebed  
 
Zingen: lied 1006 

 
     
 
 
 



 

 

 
 
 



 
 
Zegen  
 
Collectedoel: 

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers. 

Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun 

vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis..De stichting verleent  terminale zorg  

in de thuissituatie door goed opgeleide  vrijwilligers. Dit als aanvulling op en 

in samenwerking met de professionele hulpverleners. Naast emotionele 

ondersteuning van de terminale cliënt en zijn naasten kunnen de vrijwilligers 

de nodige praktische zorg verlenen. Ook kunnen zij de mantelzorgers 

stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van 

sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de mantelzorgers weer 

nieuwe moed en energie putten en kan hun draagkracht worden versterkt. Dit 

leidt tot de taakinvulling die kort samengevat luidt :‘Er Zijn'  tijd, aandacht en 

ondersteuning voor de zieke in de laatste levensfase en de naasten. 

 

De collecte wordt gelijkelijk tussen Diaconie en kerk verdeeld 

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit 

tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen. 

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 

98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten 


