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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 3 juli 2022, 09:30 uur 

Voorganger: Ds. L. van Rees 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 46: 1 en 4  (Weerklank) 

 
 

4 De Heer, de God der legerscharen, 
   is met ons, redt ons uit gevaren. 
   Een vaste burcht voor Israël 
   is Jakobs God – Immanuël! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet   
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Zingen: Lied 192: 1 en 2   (Weerklank)  

 
 

2 Wat kan ons schaden,  
   wat van U scheiden, 
   liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, 
   wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege 
   voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde 
   de macht aanvaarden 
   en onze koning zijn. Halleluja! 
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   Gij, onze Here, 
   doet triomferen 
   die naar U heten 
   en in U weten, 
   dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja! 
 

Lezing van de wet 
 

Zingen: Lied 199: 1, 4 en 5  (Weerklank)   

 
 

4 Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U! 
   Kom, wees aanwezig in het woord; 
   wek onze geest, opdat hij hoort, 
   wek ons tot leven, hier en nu. 
 

5 O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd: 
   Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
   legt zelf dit lied ons in de mond, 
   ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Bijbellezingen: Psalm 25: 1 - 10 
1. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,  
2.  mijn God, op U vertrouw ik;  
 laat mij niet beschaamd worden, 
 laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. 
3.  Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;  
 beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. 
 

4.  HEERE, maak mij Uw wegen bekend,  
 leer mij Uw paden. 
5.  Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he,  
 want U bent de God van mijn heil; 
 U verwacht ik de hele dag. 
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6.  Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,  
 want die zijn van eeuwigheid. 
7.  Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;  
 denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, 
 omwille van Uw goedheid, HEERE. 
 
8.  Goed en waarachtig is de HEERE,  
 daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. 
9.  Hij leidt zachtmoedigen in het recht,  
 Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. 
10. Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw  
 voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. 
 
Galaten 5: 1, 13 - 25 
 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u 
niet weer met een juk van slavernij belasten. 
 
13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die 
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14. Want de hele 
wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben 
als uzelf. 15. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar 
verteerd wordt. 16. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de 
begeerte van het vlees niet volbrengen. 17. Want het vlees begeert tegen de 
Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u 
niet doet wat u zou willen. 18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u 
niet onder de wet. 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk 
overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20. afgoderij, toverij, 
vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, 
afwijkingen in de leer, 21. jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en 
dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke 
dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 22. De vrucht van de 
Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23. Daartegen richt de wet zich niet. 
24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en 
begeerten gekruisigd. 25. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de 
Geest wandelen. 
 
Kerntekst: Galaten 5: 22 - 23 
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen 
richt de wet zich niet. 
 
De kinderen van de zondagsschool verlaten de kerk 
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Zingen: Psalm 16: 4 en 6  (OB) 
4 Ik zal den HEER, die mij getrouwen raad 
   Gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, 
   Daar 't Godd'lijk licht mij toestraalt vroeg en laat, 
   Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. 
   Ik stel dien HEER gedurig mij voor ogen; 
   Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. 
 
6 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
   Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 
   Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
   Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 
   De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 
   Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 
 
Preek 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 4  (OB) 
2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
   Door Uw woord en Geest bekend; 
   Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
   En waarheen G' Uw treden wendt, 
   Leid mij in Uw waarheid, leer 
   IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
   Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
   'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
4 's HEEREN goedheid kent geen palen; 
   God is recht, dus zal Hij door 
   Onderwijzing hen, die dwalen, 
   Brengen in het rechte spoor. 
   Hij zal leiden 't zacht gemoed 
   In het effen recht des HEEREN. 
   Wie Hem need'rig valt te voet, 
   Zal van Hem zijn wegen leren. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 
De kinderen van de zondagsschool komen weer in de dienst 
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Slotzang: Lied 267: 1, 2, 5 en 6  (Weerklank)    

 
 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
   trouw en vaardig tot uw werk. 
   Maak dat ik mijn voeten zet 
   op de wegen van uw wet. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
   dat uw Heil’ge Geest er woon’. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
   ’k leg voor U haar schatten neer. 
   Neem mijzelf en voor altijd 
   ben ik aan U toegewijd. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


