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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 2 oktober 2022, 18:30 uur 

Voorganger: Prop. K. Mostert 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 120: 1 en 2  (Weerklank) 

 
 

2 Wee mij, die nergens rust kan vinden, 
   die wonen moet bij kwaadgezinden. 
   Ik mis in Mesach alle vrede, 
   uit Kedars tenten klinkt mijn bede. 
   Te lang woon ik, geheel verlaten, 
   bij mensen die de vrede haten. 
   En hoe ik ook voor vrede pleit, 
   zij zijn alleen maar uit op strijd. 
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Stil gebed 
 

Bemoediging  
 

Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 3  (OB) 
1 Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
   Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
   Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
   Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

2 De HEER is God; erkent, dat Hij 
   Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
   Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
   Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 

3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
   Met lofzang in Zijn heilig hof; 
   Looft Hem aldaar met hart en stem; 
   Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 150: 1 en 3  (OB) 
1 Looft God, looft Zijn naam alom; 
   Looft Hem in Zijn heiligdom; 
   Looft des HEEREN grote macht, 
   In den hemel Zijner kracht; 
   Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
   Looft Hem, naar zo menig blijk 
   Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
   Voor Zijn troon en hier beneden. 
 

3 Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
   Met het klinkend cimbelspel; 
   Looft Hem, op het schel metaal 
   Van de vrolijke cimbaal; 
   Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
   Al wat geest en adem heeft; 
   Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
   Looft verheugd den HEER der heren! 
 

Gebed  
 

Schriftlezing: Jeremia 7: 1 - 15 
1. Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: 2. Ga in de poort van het huis 
van de HEERE staan, en predik daar dit woord, en zeg: Hoor het woord van de HEERE, 
heel Juda, u die door deze poorten binnengaat om zich voor de HEERE neer te buigen. 
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3. Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laat uw wegen en uw 
daden goed zijn, dan laat Ik u wonen in deze plaats. 4. Stel uw vertrouwen niet op 
bedrieglijke woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE, de tempel 
van de HEERE is dit! 5. Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u 
werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, 6. als u de vreemdeling, de wees en 
de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet, en geen 
andere goden achternagaat, uzelf ten kwade, 7. dan zal Ik u in deze plaats, in het land 
dat Ik uw vaderen gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en eeuw in. 8. Zie, u vertrouwt 
op bedrieglijke woorden, die niet van nut zijn. 9. Stelen, doodslaan, overspel plegen, 
valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden achternagaan, die 
u niet gekend hebt, 10. en dan voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover 
Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruweldaden te 
doen? 11. Is dan dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in uw ogen een 
rovershol? Ook Ik, zie, Ik heb het gezien, spreekt de HEERE. 12. Want ga toch naar Mijn 
plaats die in Silo was, daar waar Ik vroeger Mijn Naam heb laten wonen, en zie wat Ik 
daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van Mijn volk Israël. 13. Welnu, omdat u 
al deze daden doet, spreekt de HEERE, en Ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet 
geluisterd hebt, en Ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, 14. zal Ik met dit 
huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats, die 
Ik u en uw vaderen gegeven heb, doen zoals Ik met Silo heb gedaan. 15. Ik zal u van 
voor Mijn aangezicht wegwerpen, zoals Ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het 
nageslacht van Efraïm. 
 

Zingen: Psalm 81: 9 en 13  (OB) 
  9 "Hoort Mij," zei Ik toen, 
     "Onder u betuigen, 
     Wat gij hebt te doen; 
     Och, dat Israël 
     Zich, op Mijn bevel, 
     Onder Mij wou buigen!" 
 

13 "Maar Mijn volk wou niet 
     Naar Mijn stemme horen; 
     Israël verliet 
     Mij en Mijn geboôn; 
     't Heeft zich and're goôn, 
     Naar zijn lust, verkoren. 
 

Verkondiging: thema: Een gewaarschuwd mens… 
 

Zingen: Psalm 95: 4 en 1  (OB) 
4 Want Hij is onze God, en wij 
   Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
   De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
   Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
   Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
   Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
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1 Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
   Den rotssteen van ons heil, met eer, 
   Met Godgewijden zang ontmoeten; 
   Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
   Met een verheven lofgedicht 
   En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
Dankgebed  
 
We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 
Slotzang: Lied 447: 1 en 4  (Weerklank) 

 
 

4 In de woestenij, 
   Heer, blijf ons nabij 
   met uw troost en met uw zegen 
   tot aan ’t eind van onze wegen. 
   Leid ons op uw tijd 
   in uw heerlijkheid. 
 
Zegenbede 
 
Orgelspel 


