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Thema: Om te weten wat in uw hart is (Pnr. 342) Deuteronomium 8:2 
Uitgesproken Oudjaarsavond 1981   in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 102: 12 en 13 

12. In de aanvang van de tijden 
hebt Gij aard' en hemel beide 
opgeroepen door uw woord. 
Zij vergaan, maar Gij leeft voort. 
Al uw werken lijden schade, 
Gij verwisselt z'als gewaden, 
Gij, de Koning der getijden, 
legt ze achteloos ter zijde. 
 
13. Gij, dezelfde, gistren, heden, 
zult de toekomst tegentreden, 
zult dezelfde zijn altijd, 
eindeloos in majesteit. 
Zo zult Gij uw trouw betonen, 
ja, uw volk zal veilig wonen. 
En de komende geslachten 
zal altoos uw vrede wachten. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 103: 5 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Deuteronomium 8 

1 Heel het gebod, dat ik u heden opleg, zult gij naarstig 
onderhouden, opdat gij moogt leven en talrijk worden en het 
land binnengaan en in bezit nemen, dat de HERE uw vaderen 
onder ede beloofd heeft. 2 Gedenk dan heel de weg, waarop 
de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft 
geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen 
ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet 
zijn geboden zoudt onderhouden. 3 Ja, Hij verootmoedigde u, 
deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet 
kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te 
doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar 
dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN 
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uitgaat. 4 Het kleed dat gij draagt, is niet versleten en uw 
voet is niet gezwollen in deze veertig jaar. 5 Erken dan van 
harte, dat de HERE, uw God, u vermaant, zoals een man zijn 
zoon vermaant, 6 en onderhoud de geboden van de HERE, uw 
God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen. 
7 Want de HERE, uw God, brengt u in een goed land, een 
land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de 
bergen ontspringen; 8 een land van tarwe en gerst, van 
wijnstokken, vijgebomen en granaatappelen; een land van 
olierijke olijfbomen en honig; 9 een land, waarin gij niet in 
armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets gebrek zult 
hebben; een land, waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks 
bergen gij koper zult houwen. 10 Gij zult eten en verzadigd 
worden en de HERE, uw God, prijzen om het goede land dat 
Hij u gaf.  
11 Neem u ervoor in acht, dat gij de HERE, uw God, niet 
vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn 
inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen, 12 opdat, 
wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en 
die bewoont, 13 uw runderen en kleinvee zich 
vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, 
ja, al wat gij hebt, zich vermeerdert, 14 uw hart zich niet 
verheffe, en gij de HERE, uw God, vergeet, die u uit het land 
Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft, 15 die u deed gaan 
door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en 
schorpioenen en dorstig land zonder water; die uit de harde 
rots voor u water te voorschijn deed komen, 16 die u in de 
woestijn met het manna voedde, dat uw vaderen niet gekend 
hebben, om u te verootmoedigen, u op de proef te stellen en 
u ten laatste wèl te doen. 17 Zeg dan niet bij uzelf: mijn 
kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen 
verworven. 18 Maar gij zult aan de HERE, uw God, denken, 
want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te 
verwerven, ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij 
uw vaderen gezworen heeft – zoals dit heden het geval is.  
19 Maar het zal geschieden, indien gij de HERE, uw God, te 
enen male vergeet en andere goden achterna loopt, hen dient 
en u voor hen nederbuigt – ik betuig heden tegen u, dat gij 
voorzeker zult omkomen; 20 evenals de volken, die de HERE 
doet omkomen om uwentwil, zult ook gij omkomen, omdat gij 
naar de stem van de HERE, uw God, niet wildet luisteren.  

 
Tekst Deuteronomium 8: 2 

Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze 
veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te 
verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te 
weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden 
zoudt onderhouden. 

 
Zingen Psalm 25: 2 

2. HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
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en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

 
Preek  
 
Zingen Lied 427: 5, 6 en 7 

5. Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwondren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
6. Wel kan zijn hulp vertragen, 
en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 
 
7. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Niet op de opname 
Zingen  Lied 397 

1. O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2. De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
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hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gistren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5. De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Zegen 
 
 
 


