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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 22 mei 2022, 09:30 uur 

Voorganger: Ds. H.J. van der Veen 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Lied 185: 1 en 2  (Weerklank) 

 
 

2 Al is Hij opgenomen, 
   houd in herinnering, 
   dat Hij terug zal komen, 
   zoals Hij van ons ging. 
   Wij leven van vertrouwen, 
   dat wij zijn majesteit 
   van oog tot oog aanschouwen 
   in alle eeuwigheid. 
 

Stil gebed  
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Votum en groet   
 

Zingen: Psalm 5: 1 en 2  (Weerklank) 

 
 

2 HEER, zie mij aan, want met mijn klachten 

   kom ik tot U bij ’t morgenlicht 

   en buig mij voor uw aangezicht. 

   Ik leg U voor al mijn gedachten, 

   blijf U verwachten. 
 

Lezing van de wet 
 

Zingen: Psalm 86: 3  (OB) 
3 HEER, door goedheid aangedreven, 
   Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
   Wie U aanroept in den nood, 
   Vindt Uw gunst oneindig groot. 
   HEER, neem mijn gebed ter oren; 
   Wil naar mijne smeking horen; 
   Merk, naar Uw goedgunstigheên, 
   Op de stem van mijn gebeên. 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Bijbellezing: Exodus 2: 23  –  3: 12  
23. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat 
de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun 
hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. 24. Toen hoorde God 
hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. 
25. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen. 
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1. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van 
Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van 
God, de Horeb. 2. En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het 
midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het 
vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3. Mozes zei: Laat ik nu naar dat 
indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 4. 
Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de 
doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5. En Hij zei: Kom hier niet 
dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige 
grond. 6. Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God 
van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd 
God aan te kijken. 7. De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, 
dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers 
gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te 
redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed 
en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van 
de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de 
Jebusieten. 9. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij 
gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn 
volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. 11. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, 
dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12. En Hij zei: 
Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: 
Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. 
 

Kerntekst: Exodus 2: 24a 
Toen hoorde God hun gekerm 
 

De kinderen van de zondagsschool verlaten de kerk 
 

Zingen: Psalm 130: 1 en 4  (OB) 
1 Uit diepten van ellenden 
   Roep ik, met mond en hart, 
   Tot U, die heil kunt zenden; 
   O HEER, aanschouw mijn smart; 
   Wil naar mijn smeekstem horen; 
   Merk op mijn jammerklacht; 
   Verleen mij gunstig' oren, 
   Daar 'k in mijn druk versmacht. 
 

4 Hoopt op den HEER, gij vromen; 
   Is Israël in nood, 
   Er zal verlossing komen; 
   Zijn goedheid is zeer groot. 
   Hij maakt, op hun gebeden, 
   Gans Israël eens vrij 
   Van ongerechtigheden; 
   Zo doe Hij ook aan mij. 
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Verkondiging: thema: “de oren van God “ 
 
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3  (OB) 
1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
   Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
   Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
   Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
2 Ik lag gekneld in banden van den dood, 
   Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
   Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
   Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 
 
3 "Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
   Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
   De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
   En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
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 103: 1 en 9  (OB) 
1 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 
   Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
   Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 
   Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
   Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
   Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 
9 Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
   In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
   Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
   Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
   Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
   Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


