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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 2 oktober 2022, 09:30 uur  -  Israëlzondag 

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom  

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Lied 220: 1, 6 en 7  (Weerklank) 

 
 

6 Jeruzalem – eenmaal daalt gij herboren, 
   een nieuwe stad de hoge hemel uit, 
   getooid, versierd voor God, zijn eigen bruid, 
   door Hem bemind, voor eeuwig uitverkoren! 
 
7 Uw koning komt! O volken, stroomt nu samen 
   naar deze stad, die God u heeft bereid. 
   Jeruzalem, verheug u, wees verblijd, 
   zing voor uw koning: halleluja, amen! 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet   
 
Zingen: Psalm 19: 3  (OB) 
3 God heeft voor 't grote licht, 
   De zon, een tent gesticht, 
   Van waar z' in 't blinkend kleed, 
   En met een blij gelaat, 
   Gelijk een bruigom gaat, 
   Die uit zijn slaapzaal treedt. 



2  

  

   Z' is vrolijk, als een held, 
   Die in 't bestemde veld 
   Zijn vuur en vaart doet blijken; 
   Zij heeft haar zwaai en spoor 
   Den gansen hemel door; 
   Niets kan haar gloed ontwijken. 
 

Gebod 
 

Zingen: Psalm 19: 4  (OB) 
4 Des HEEREN wet nochtans 
   Verspreidt volmaakter glans, 
   Dewijl zij 't hart bekeert. 
   't Is Gods getuigenis, 
   Dat eeuwig zeker is, 
   En slechten wijsheid leert. 
   Wat Gods bevel ons zegt, 
   Vertoont ons 't heiligst recht, 
   En kan geen kwaad gedogen. 
   Zijn wil, die 't hart verheugt, 
   Eist zuiverheid en deugd, 
   Verlicht de duist're ogen. 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Bijbellezingen: Sefanja 1: 1 – 7 
1. Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Sefanja, de zoon van Cusji, de 
zoon van Gedalia, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, in de dagen van Josia, 
de zoon van Amon, de koning van Juda.  
2. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de HEERE. 3. Ik zal 
mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee 
wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen 
uitroeien van de aardbodem, spreekt de HEERE. 4. Ik zal Mijn hand uitstrekken 
tegen Juda  en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats 
uitroeien het overblijfsel van de Baäl, de naam van de afgodspriesters, met de 
priesters, 5. en hen die zich neerbuigen op de daken  voor het leger aan de 
hemel, en hen die zich neerbuigen en zweren bij de HEERE én zweren bij 
Malcam, 6. en die zich van de HEERE afkeren, bij Hem vandaan, en die de HEERE 
niet hebben gezocht en niet naar Hem hebben gevraagd. 7. Wees stil voor het 
aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE 
heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd. 
 

Sefanja 2: 1 – 3 
1. Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen, 
2. voordat het besluit het licht ziet een dag gaat als kaf voorbij – voordat over u 
komt de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de 
toorn van de HEERE. 3. Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn 
recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u 
dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE. 
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Sefanja 3: 1 – 5 
1. Wee de rebelse, de besmette, de stad die onderdrukt! 2. Zij luistert niet naar 
de roepstem, geen vermaning aanvaardt zij. Op de HEERE vertrouwt zij niet, tot 
haar God nadert zij niet. 3. Haar vorsten zijn in haar midden brullende leeuwen. 
Haar rechters zijn avondwolven, die tegen de morgen niets meer te knagen 
hebben. 4. Haar profeten zijn lichtzinnig, mannen vol trouweloosheid. Haar 
priesters ontheiligen het heilige, zij doen de wet geweld aan. 5. De rechtvaardige 
HEERE is in haar midden, Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt Hij Zijn recht 
aan het licht, er ontbreekt niets aan. Maar wie onrecht doet, kent geen 
schaamte. 
 

Sefanja 3: 9 – 20 
9. Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat 
zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan 
schouder te dienen. 10. Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij 
bidden, het volk, overal door Mij verspreid, Mijn offer brengen. 11. Op die dag 
zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen Mij in opstand 
kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw 
hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van Mijn heilige 
berg. 12. Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. 
Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. 13. Het overblijfsel van Israël 
zal geen onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet 
gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en 
niemand zal hun schrik aanjagen. 14. Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! 
Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 
15. De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. 
De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien. 
16. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, 
verlies de moed niet! 17. De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die 
verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn 
liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. 18. Wie bedroefd zijn vanwege 
de samenkomst zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de smaad drukt als een last op 
hen. 19. Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen 
wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot 
een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. 20. In die tijd zal Ik u 
hierheen brengen,  namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik 
zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik 
voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE. 
 
Kerntekst: Sefanja 3: 17 
De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over 
u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 
verblijden met gejuich. 
 
De kinderen van de zondagsschool verlaten de kerk 
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Zingen: Psalm 75: 3 en 5 (Weerklank) 

 
 

5 God, de HEER, houdt in zijn hand 
   een kelk vol gemengde wijn. 
   Goddelozen, groot en klein, 
   drinken, ondanks tegenstand, 
   deze drank, naar Gods besluit, 
   tot de laatste droesem uit. 
 

Verkondiging: thema: Eerste deel van drieluik over late kleine profeten:  
Sefanja: terugkeer naar het radicale Midden    
 

Zingen: Lied 435: 2 en 4  (Weerklank) 
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4 Amen, Jezus Christus, amen! 
   U zult in het groot heelal 
   ’t rijk van duisternis beschamen, 
   tot het niet meer wezen zal. 
   Woon, o Heiland, in ons midden! 
   Onder uwe heerschappij 
   zijn wij zalig, zijn wij vrij. 
   Leer ons strijden, leer ons bidden! 
   Amen, heerlijkheid en macht 
   word’ U eeuwig toegebracht! 
 
Dankgebed en voorbede 
 
We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 
De kinderen van de zondagsschool komen weer in de dienst 
 
Slotzang: Psalm 98: 1 en 4  (OB) 
1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
   Dien groten God, die wond'ren deed; 
   Z ijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
   Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
   Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
   Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
   Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
   Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
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4 Laat al de stromen vrolijk zingen, 
   De handen klappen naar omhoog; 
   't Gebergte vol van vreugde springen 
   En hupp'len voor des HEEREN oog: 
   Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
   De wereld in gerechtigheid; 
   Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
   Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 

Zegen 
 

Orgelspel 


