
Kerkelijk centrum Emmaüs  
      

viering in de Rietkampen 
 

Zondag 28 februari 2021     
 
tweede zondag van de veertigdagentijd 

 

Sifra en Pua    (Exodus 1, 15-22) 

 

‘Dit zijn de namen’ 
  

 
Voorganger:  ds. Monique van Zoest 
Pianist:    Govert de Kleer 
Lector:    Jet Habermehl 
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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars  
 

Zingen:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig NLB 275:1-3 
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Cantare Huizen o.l.v. Richard Vos; Hendrik Jan de Bie, orgel  

 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

Woorden om mee te beginnen 
 

  



Zingen:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig NLB 275:4 en 5 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 

Gebed op de drempel 
 

Zingen:  Zo vriendelijk en veilig als het licht NLB 221: 1 en 3 
Uitvoerenden: Goylants Kamerkoor o.l.v. Cor Brandenburg; Jan Hage, orgel 



 

 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Korte inleiding op de lezing 
 

Schriftlezing uit het boek Exodus 1: Exodus 1: 1-14 NBV 

Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen 
met hem, Jakob, naar Egypte waren gekomen, ieder 



met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, 
Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser.  
Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 
zeventig personen die rechtstreeks van Jakob 
afstamden.  
Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten 
stierven, maar hun nakomelingen kregen veel kinderen 
en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze 
werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. 
Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, 
die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: ‘De 
Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk.  
Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit 
volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt 
en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen 
ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’  
Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten 
tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao 
de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. Maar 
hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te 
talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de 
Egyptenaren een afkeer van hen kregen.  
Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het 
leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen 
maken van klei en op het land werken, en ze werden 
voortdurend mishandeld. 
Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse 
vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: ‘Als 
u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan 
goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen 
is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze 
blijven leven.’ Maar de vroedvrouwen hadden ontzag 
voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun 
had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. 



Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat 
heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u 
de jongens in leven?’ De vroedvrouwen antwoordden 
de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de 
Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard 
hebben voordat de vroedvrouw er is.’ God zegende het 
werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk 
uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor 
God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.  

 

Zingen:  Tot spreken heb je mij gehoord EL 2-36 

 
2. Tot spreken heb je mij gehoord, 
en tijdens mijn verhaal 
ontstaat in mij een ander woord, 
begin van nieuwe taal. 
 

3.Tot spreken heb ik jou gehoord 
in wederkerigheid. 
Wij scheppen samen, woord voor woord, 
de taal die ons bevrijdt. 

 

Overdenking 
  



Pianospel 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Voorbeden en stil gebed 
 

Onze Vader 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.    
Amen. 

 

Slotlied: Een mens te zijn op aarde NLB 538: 1 en 4  
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Cantare o.l.v. Richard Vos; Hendrik Jan de Bie, orgel  



 

  
  
  



4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

  

Woorden van afscheid en zegen 
  

Pianospel 
 

                                                                  
Vrijdag 5 MAART 2021: VIERING WERELDGEBEDSDAG  IN EDE 
 
Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie , dat op de eerste vrijdag van 
maart  door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede 
en gerechtigheid. 
Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de 
landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden 
en overdenken centraal staan.  De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet 
van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige 
samenleving. 
                        Dit jaar komt de liturgie uit VANUATU en het thema is:  
                                                                “ROTSVAST !” 
De viering van de Wereldgebedsdag 2021 zal plaats vinden op 
vrijdagavond  5 maart 2021, om 19.00 uur in de BEATRIXKERK, 
Beatrixlaan 64 te Ede. 
 
Tijdens  deze oecumenische viering, die georganiseerd wordt door de 
Edese Raad van Kerken, zijn de voorgangers mevr. Sandra Kooij-van 
Roekel, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk  “De  Pelgrim’ 
en ds. Theo Pieter de Jong van de Beatrixkerk  (PGE) te Ede. Leden van 
de werkgroep van de Raad van Kerken zullen (indien mogelijk) ook aan de 
viering meewerken. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1312-Beatrixkerk-Ede 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1312-Beatrixkerk-Ede


Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor: Kerk in Actie, missionair werk, pionieren in 
Nederland 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collect
e-protestantse-kerk-missionair-werk-40dagentijd/ 
 
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL89ABNA0457457457 Op naam van: KerkinActie,  
ovv missionair werk februari 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv gift 
CoRa 
De derde collecte is voor het bloemenfonds Emmaus. 
uw bijdrage kunt u ook over maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv 
Samenwerkende kerken, ovv gift Bloemenfonds 
 
Alle collectes zijn van harte aanbevolen. 

 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geef mogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven 
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de 
Givt-app in Google Play of in de App Store of 
scan de QR code 
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