
HERVORMDE GEMEENTE OUD-VOSSEMEER, 23 JANUARI 2022, 10.00 UUR 
Voorganger: ds. J. Maasland, Den Haag  
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad en voorganger 
 
Afkondigingen door kerkenraadslid 
 
Aanvangslied: Psalm 113: 1 en 2  
1 Gij ’s HEREN knechten, looft den HEER, 
  looft zijnen Naam, verbreidt zijn eer, 
  de Naam des HEREN zij geprezen! 
  Zijn roem zij door ’t heelal verbreid  
  van nu tot in all’ eeuwigheid,  
  men loov’ ’t aanbidd’lijk Opperwezen!  
 
2 Van waar de zon in ’t oosten straalt  
  tot waar z’ in ’t westen nederdaalt  
  zij ’s HEREN Name lof gegeven.  
  De HEER is boven ’t heidendom;  
  zijn heerlijkheid, bekend alom, 
  is boven zon en maan verheven.  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Lied: Gezang 128: 1 en 2  
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
  licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
  stel ons deze ochtendtijd 
  uwe heerlijkheid voor ogen, 
  en verdrijf door uwe macht 
  onze nacht! 
 
2 Laat uw milde morgendauw 
  als genade tot ons komen 
  en de dorstige landouw 
  van ons leven overstromen, 
  ja, verkwik ons door uw troost 
  onverpoosd. 
 
Gebod: Deuteronomium 5: 6 – 21 (HSV) 
6Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.  
7U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.  



8U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of 
beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 9U zult zich daarvoor niet 
neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de 
misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten; 10maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die 
Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.  
11U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor 
onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.  
12Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. 
13Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 14maar de zevende dag is de sabbat van de 
HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch 
uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw 
vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. 
15Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de 
HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom 
heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.  
16Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen 
verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.  
17U zult niet doodslaan.  
18En u zult geen overspel plegen.  
19En u zult niet stelen.  
20En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 
21En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis 
van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn dienares, noch op zijn 
rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is.  
 
Lied: Psalm 19: 5 en 6  
5 Des HEREN vrees is rein,  
  zij opent een fontein  
  van heil, dat nooit vergaat.  
  Zijn dierb’re leer verspreidt  
  een straal van billijkheid,  
  daar z’ all’ onwaarheid haat.  
  Z’ is ’t mensdom meerder waard,  
  dan ’t fijnste goud op aard’.  
  Niets kan haar glans verdoven.  
  Zij streeft in heilzaam zoet,  
  tot streling van ’t gemoed,  
  den honig ver te boven.  
 
6 Dus krijg ik van mijn plicht,  
  o God, een klaar bericht.  
  Wat is ’t vooruitzicht schoon:  
  hij, die op U vertrouwt,  
  uw wetten onderhoudt,  
  vindt daarin groten loon.  
  Maar, HEER, wie is de man,  



  die op ’t nauwkeurigst kan  
  zijn dwalingen doorgronden?  
  O bron van ’t hoogste goed,  
  was, reinig mijn gemoed,  
  van mijn verborgen zonden.  
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 3, 10 (HSV) 
1En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was 
schaars in die dagen; er kwam geen visioen openbaar.  
2Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag – zijn ogen begonnen zwak te 
worden, zodat hij niet meer kon zien – 3en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, 
voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de HEERE, waar de ark van God 
was, 4dat de HEERE Samuel riep. En hij zei: Zie, hier ben ik. 5Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier 
ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer 
liggen. En hij ging weg en ging weer liggen.  
6Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, 
want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; ga terug en ga 
weer liggen. 7Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet 
aan hem geopenbaard.  
8Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en 
zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen 
riep. 9Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij 
je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer 
terug en ging op zijn slaapplaats liggen. 
10Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, 
Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert. 
 
Lied: Gezang 180: 2 en 7  
2 De Heer moet gij vertrouwen,  
  begeert gij d’ uitkomst goed,  
  op Hem uw hope bouwen,  
  zal ’t slagen wat gij doet.  
  Door geen bekommeringen,  
  geen klagen en geen pijn  
  laat God zich iets ontwringen:  
  Hij wil gebeden zijn.  
 
7 Laat Hem besturen, waken,  
  ’t is wijsheid wat Hij doet!  
  Zo zal Hij alles maken,  
  dat g’ u verwond’ren moet,  
  als Hij, Die alle macht heeft,  
  met wonderbaar beleid  
  geheel het werk volbracht heeft,  
  waarom gij thans nog schreit.  



 
onder naspel gaan de kinderen naar de zondagsschool 
 
Preek 
 
Lied: Psalm 25: 7 en 10  
7 Gods verborgen omgang vinden  
  zielen, waar zijn vrees in woont.  
  ’t Heilgeheim wordt aan zijn vrinden,  
  naar zijn vreêverbond, getoond.  
  d’ Ogen houdt mijn stil gemoed  
  opwaarts, om op God te letten:  
  Hij, die trouw is, zal mijn voet,  
  voeren uit der bozen netten.  
 
10 Hoed mijn ziel, en red z’ uit noden,  
  maak mij niet beschaamd, o HEER;  
  want ik kom tot U gevloden.  
  Laat d’ oprechtheid meer en meer,  
  met de vroomheid, mij behoên.  
  ’k Wacht op U in mijn ellenden,  
  laat uw hand, in tegenspoên,  
  Israël verlossing zenden.  
 
Dankzegging en voorbede 
 
Orgelspel; kinderen komen terug van de zondagsschool en gaan in voorste bank zitten 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Kinderliedboek nr 3 (Op Toonhoogte 2015 lied 414 / Evangelische Liedbundel 
454)   
1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,  
  dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.  
  En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’,  
  jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!  
 
2 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,  
  of het helder licht geeft, of ook bijna niet.  
  Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn,  
  jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn!  
 
3 Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is,  
  overal op aarde zonde en droefenis.  
  Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn,  
  jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!  
 



 
Slotlied: Gezang 178: 6 en 7 
6 Trots de wereld en haar laster,  
  trots de hel en haar geweld,  
  steun ik op Gods liefde vaster,  
  die mij in de ruimte stelt.  
  Niets dat mij van Hem kan scheiden.  
  ’k Zal, wat ramp mij moog’ verbeiden,  
  door zijn kracht, zelfs in de pijn,  
  meer dan overwinnaar zijn.  
 
7 Ruwe stormen mogen woeden, 
  alles om mij heen zij nacht, 
  God, mijn God, zal mij behoeden, 
  God houdt voor mijn heil de wacht. 
  Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
  zijne liefde blijft mij leiden: 
  door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
  voert Hij mij in ’t eeuwig licht. 
 
Wegzending en Zegen 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Collecten bij uitgangen  
 


