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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 3 juli 2022, 16:30 uur  -  Themadienst  

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom 
 

Orgelspel 
 

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Psalm 25: 2, 6 en 10 

 
 

  6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
     als het hoogst en eeuwig goed? 
     God zal zelf zijn leidsman wezen, 
     leren hoe hij wandlen moet. 
     Hij mag uit des HEREN hand 
     voorspoed op zijn weg verwachten. 
     Het door God beloofde land 
     erven ook zijn nageslachten. 
 

10 Red mijn ziel, wil mij bewaren, 
     maak mij niet beschaamd, o HEER. 
     Bij U schuil ik in gevaren, 
     zie op mij beschermend neer. 
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     Vroomheid en oprechtheid zij 
     mijn geleid’ in mijn ellende. 
     Maak uw Israël weer vrij, 
     wil uw volk verlossing zenden! 
 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Op reis! 
Stel dat je een droomreis wint 
waar wil je dan graag heen 
wie kies je uit om mee te gaan 
of vraag je iedereen 
en zou je willen rijden, varen 
vliegen als het kon 
wat zou je leren, zou je zien 
voorbij de horizon 
  

God zei: Mozes, luister goed 
het is de hoogste tijd 
dat Ik het volk van Israël 
van slavernij bevrijd 
 

Egypte moet hen laten gaan 
neem jij ze bij de hand 
en maak met hen die grote reis 
naar het beloofde land 
  
Op reis, op reis 
                daar gaan we, hand in hand 
                met dat ene doel voor ogen 
                op naar het beloofde land 
                op reis, op reis 
                met dat ene doel in zicht 
                al is het soms wat donker 
                aan het einde brandt Zijn licht 
  
De één gaat reizen als het kan 
de ander als het moet 
Maria ging per ezeltje 
en Jozef ging te voet 
de wijzen reisden per kameel 
leert hun geschiedenis 
en Paulus stapte op de boot 
en Jona ging per vis 
  
Op reis, op reis…. 
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Het leven is een lange reis 
soms prachtig en soms naar 
soms lijkt het als vanzelf te gaan 
maar soms ook is het zwaar 
langs bergen en door dalen heen 
soms voelt het warm, soms koud 
maar God gaat altijd met je mee 
omdat Hij van je houdt 
 
Op reis, op reis…. (2x) 
 
Zingen: Lied 594: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

 
 

2 Eén: dat is de Heer, niemand is als God. 
   In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
   Twee: maak dus geen beelden, Hij is altijd méér. 
   Dien geen and’re goden dan God de Heer. 
 

3 Drie: dat is de Naam van de hoge God 
   Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
   Vier: dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
   Elke week een feestdag, vandaag ook weer! 
 

4 Vijf: een woord van God: blijf je ouders trouw, 
   denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
   Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
   Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
 

5 Zeven: ook Gods woord, ja, probeer het maar: 
   dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
   Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is; 
   als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
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6 Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart; 
   zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
   Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
   Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 17: 1 – 4 
1. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok 
van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in 
Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. 2. En het volk kreeg 
onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken! Mozes zei 
tegen hen: Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stelt u de HEERE op de proef? 
3. Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: 
Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn 
vee van dorst te laten omkomen? 4. Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met 
dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen. 
 
Luisterlied: Voetstappen in het zand 
 
Zingen: Psalm 46: 1, 2 en 4 

 

 
 



6 
 

2 Een brede stroom verheugt Gods woning, 
   de stad van d’allerhoogste Koning. 
   Zij wankelt niet, want God troont daar, 
   bij ’t morgenlicht bevrijdt Hij haar. 
   De volken hadden zich verheven, 
   God sprak – Hij deed de aarde beven. 
   Een vaste burcht voor Israël 
   is Jakobs God – Immanuël! 
 

4 De Heer, de God der legerscharen, 
   is met ons, redt ons uit gevaren. 
   Een vaste burcht voor Israël 
   is Jakobs God – Immanuël! 
 

Zingen: Psalm 136: 1, 10, 11, 12, 14, 18 en 21 

 
 

10 Die met macht en majesteit 
     Israël heeft uitgeleid, 
     want zijn goedertierenheid 
     zal bestaan in eeuwigheid. 
 

11 Die opnieuw een wonder deed 
     en de zee in tweeën sneed, 
     want zijn goedertierenheid 
     zal bestaan in eeuwigheid. 
 

12 Die een pad heeft toebereid, 
     door de zee zijn volk geleid, 
     want zijn goedertierenheid 
     zal bestaan in eeuwigheid. 
 

14 Die zijn volk met sterke hand 
     voerde door het woeste land, 
     want zijn goedertierenheid 
     zal bestaan in eeuwigheid. 
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18 Die aan ons, zozeer veracht, 
     in zijn liefde heeft gedacht, 
     want zijn goedertierenheid 
     zal bestaan in eeuwigheid. 
 

21 Breng de God des hemels eer, 
     prijs zijn grootheid, loof de HEER, 
     want zijn goedertierenheid 
     zal bestaan in eeuwigheid. 
 

Verkondiging 
 

Luisterlied: Wij gaan niet zonder U  (Sela) 
 

Dankgebed  
 

Zingen: Lied 356: 1, 2, 3 en 4 

 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Collecte: bij de uitgang van de kerk, via de bank / QR-code / KerkApp of thuis 

opsparen 
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Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Om op reis te gaan heb je een goed gevulde maag nodig.  
Eet lekker een broodje mee in de tuin van de kerk. 

 
Ben je nieuwsgierig geworden naar het dagboek van de reis,  

het ligt op één van de tafels, blader er maar even in. 
 
 


