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Thema Goedheid en barmhartigheid (Pnr.1189) Exodus 34: 1-11 
Uitgesproken 30 juli 2006 in het Open Hof te Kampen 
   Leerdienst- Tenachon II 
 
Rabbijnse concepten – Chesed en Rachamiem 
   
 
U luistert naar: 
 
Orde van de dienst: 

Zingen Psalm 121 1 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Aanvangstekst Exodus 34: 6-7 
6 De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, 
God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en 
trouw, 7die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die 
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij 
zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende 
aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. 
  

Zingen Psalm 121: 2, 3 en 4 
2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. 
 
3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade. 
 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 

Gebed om de opening van het Woord. 

Schriftlezing Micha 6: 8 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen`  Goedheid en barmhartigheid 

 2 van 4  

8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist HEERE van u, 
dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te 
wandelen met uw God? 

 
Schriftlezing  Exodus 34:  1-10 uit de Naardense Bijbel: 

1 De Ene zegt tot Mozes: hak je twee stenen platen uit, als de eerste; schrijven 
zal ik op die platen de woorden die geweest zijn op de eerste platen, die je hebt 
verbrijzeld. 
2 Wees tegen de ochtend gereed; opklimmen zul je in de ochtend naar de berg 
Sinaï, posteren zul je je dáár voor mij, op de top van de berg; 
3 geen man mag met je mee opklimmen, en ook mag op heel de berg geen man 
zich laten zien;  
ook het wolvee en het rundvee mogen niet weiden tegenover die berg! 
4 Hij hakt uit: twee stenen platen, als de eerste; dan recht Mozes in de ochtend 
zijn schouders  
en klimt op naar de berg Sinaï,- zoals de Ene hem heeft geboden; in zijn hand 
neemt hij mee: de twee stenen platen. 
5 Néér daalt de Ene in de wolk en posteert zich daar bij hem; hij roept de naam 
‘Ene’ uit. 
6 Dan trekt de Ene voorbij, vlak voor zijn aanschijn, en roept hij uit: Ene, Ene, 
Godheid ontfermend en genadig!- lankmoedig en overvloedig in vriendschap 
en trouw!- 
7d ie vriendschap bewaart voor duizenden, die onrecht verdraagt, overtreding 
en zonde;  
maar ongestraft: níets laat hij ongestraft, bezoekend het onrecht van vaders aan 
zonen en zoons-zonen, aan derden en vierden! 
8 Dan haast Mozes zich,- knielt ter aarde en buigt zich neer. 
9 Hij zegt: als ik toch genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, laat dan 
mijn Heer toch meegaan in ons midden; want een gemeente hard van nek is 
het, maar vergeven moet u ons onrecht en onze zonde en ons als erfdeel 
aanvaarden! 
10 Dan zegt hij: hier ben ik, ik smeed een verbond; tegenover heel je gemeente  
zal ik wonderen doen zoals nog niet geschapen zijn op heel de aarde en bij 
welke van de volkeren ook; zien zal heel de gemeente in welks kring jij bent 
het doen van de Ene,- dat het vreeswekkend is wat ik samen met jou ga doen; 

 
 
Schriftlezing Hosea 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling: 

111Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb ik 
mijn zoon weggeroepen. 
2Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze 
brachten offers aan de Baäls en brandden wierook voor godenbeelden – 3terwijl 
ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij 
beseften niet dat ík hen verzorgde. 
4Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee; ik 
verloste hen van het juk om hen te laten eten, ik hield hun het voer zelfs nog 
voor. 5Zouden zij niet naar Egypte terugkeren, zou Assyrië niet over hen 
heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? 
6Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouwen 
om alles wat ze hebben uitgebroed. 
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7Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de 
Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. 
8Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen 
uitleveren, Israël? 
Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt 
verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. 
9Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want 
God ben ik, en geen mens, ik ben in jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet 
meer in woede ontsteken. 
10De HEER zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. Wanneer 
hij brult, keren ze schuchter terug van overzee, 
11als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als duiven uit Assyrië. Dan laat ik 
hen weer wonen in hun eigen huis – zo spreekt de HEER. 

  
Zingen Gezang 8 

1 Gij hemel en aarde, doet open uw oor 
en geef mij gehoor. 
Ik spreek dat mijn woord op u regenen zou, 
mijn taal op u druppelt als dauw. 
Ontvangt in uw oor wat mijn mond u ontsluit 
als stromen van regen op 't kiemende kruid. 
Ontvangt in uw hart wat mijn tong u vertelt 
als groeizame regen op 't groenende veld. 
Bereidt nu uw harten, bereidt nu uw oren 
om naar mij te horen. 
 
2 De Heer roep ik uit, want de Heer is zijn naam! 
Roemt allen tesaam 
het werk van de Heer, de volkomenheid Gods, 
want Hij is uw heil en uw rots! 
Roemt allen zijn waarheid! Hij doet wat Hij zegt: 
zijn wegen zijn trouw en zijn paden zijn recht. 
Roemt allen zijn grootheid! Hij heeft het volbracht 
en zal het volbrengen voor ieder geslacht. 
Bereidt nu uw harten, bereidt nu uw oren 
om naar Hem te horen! 

 
Preek 
 
Zingen  Psalm 89: 1 en 6 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
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als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen  Psalm 89: 7 

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 

 

Zingen Psalm 103: 1 en 3 

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
3 Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

Zegen  
 
 
 


