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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
1 augustus 1993 17.00 uur 
Schriftlezing | Genesis 40 | SV | OB 
 
Klokgelui 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 103: 1 

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 een van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 103: 2 

2 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 
Uw krankheen kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheen u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 68: 17 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Schriftlezingen 
 
1e lezing: Genesis 40 

1 En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte, en de bakker, 
zondigden tegen hun heer, tegen den koning van Egypte. 
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2 Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op den overste der schenkers, en 
op den overste der bakkers. 
3 En hij leverde hen in bewaring, ten huize van den overste der trawanten, in het 
gevangenhuis, ter plaatse, waar Jozef gevangen was. 
4 En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende; en zij waren 
sommige dagen in bewaring. 
5 Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom, in een nacht, elk naar de uitlegging 
zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen 
waren in het gevangenhuis. 
6 En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan, en ziet, zij waren ontsteld. 
7 Toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis 
zijns heren, zeggende: Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? 
8 En zij zeiden tot hem: Wij hebben een droom gedroomd, en er is niemand, die hem 
uitlegge. En Jozef zeide tot hen: Zijn de uitleggingen niet van God? Vertelt ze mij toch. 
9 Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom, en zeide tot hem: In mijn droom, 
zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht; 
10 En aan den wijnstok waren drie ranken; en hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn 
trossen brachten rijpe druiven voort. 
11 En Farao's beker was in mijn hand; en ik nam die druiven, en drukte ze uit in Farao's 
beker, en ik gaf den beker op Farao's hand. 
12 Toen zeide Jozef tot hem: Dit is zijn uitlegging: de drie ranken zijn drie dagen. 
13 Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen, en zal u in uw staat herstellen; en 
gij zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze, toen gij zijn schenker waart. 
14 Doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid 
aan mij, en doe van mij melding bij Farao, en maak, dat ik uit dit huis kome. 
15 Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreën; en ook heb ik hier niets gedaan, 
dat zij mij in dezen kuil gezet hebben. 
16 Toen de overste der bakkers zag, dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot 
Jozef: Ik was ook in mijn droom, en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. 
17 En in den oppersten korf was van alle spijze van Farao, die bakkerswerk is; en het 
gevogelte at dezelve uit den korf, van boven mijn hoofd. 
18 Toen antwoordde Jozef, en zeide: Dit is zijn uitlegging: de drie korven zijn drie dagen. 
19 Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een 
hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. 
20 En het geschiedde op den derden dag, den dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn 
knechten een maaltijd maakte; en hij verhief het hoofd van den overste der schenkers, en 
het hoofd van den overste der bakkers, in het midden zijner knechten. 
21 En hij deed den overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij den 
beker op Farao's hand gaf. 
22 Maar den overste der bakkers hing hij op; gelijk Jozef hun uitgelegd had. 
23 Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. 

 
Gebed 
 
Zingen Gezang 156 

1 O God, die de gedachten 
der mensen ziet en leest, 
Gij weet, wat zij betrachten 
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in 't midden van hun geest, 
waar zij zich toe begeven, 
het zij tot goed of kwaad 
in dit ellendig leven, 
dat als een wind vergaat. 
 
2 Ik heb door slechte daden 
en gruw'len onbepaald 
in plaats van uw genade 
uw straf op mij gehaald. 
Och Heer, ik kan niet rusten, 
van eigen wil verwoed, 
want mijne kwade lusten, 
die drijven mij van 't goed. 
 
3 Och, had ik willen horen 
uw inspraak, eer ik viel, 
zo zou ik nu uw toren 
niet dragen op mijn ziel; 
zo zou ik nu niet dulden 
de heimelijke smart 
van mijn beleden schulden, 
die drukken op mijn hart! 
 
4 O Heer, ik ben verwonnen, 
ontzondig mijn gemoed, 
en drenk mij uit de bronnen 
van water en van bloed, 
die tot de hemel springen, 
tot voor uw Majesteit, 
opdat zij U bedwingen 
tot uw barmhartigheid. 
 
5 Doe toch zo grote dingen 
aan mij, en geef Gij dan, 
dat daar uw eng'len zingen 
in eeuwigheden van 
uw goedheid en het wonder, 
dat niet kan zijn vol-eerd, 
dat is: dat Gij een zonder 
tot U, Heer, hebt bekeerd. 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Psalm 33: 11 
11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
Mededeling volgende maal 29 augustus 17.00 uur in de Hillegondakerk 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


