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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 11 december 2022, 18:30 uur – 3e Adventszondag 

Voorganger: Ds. R.R. Eisinga 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 129: 1, 2 en 4  (Weerklank) 

 
 

2. Zij trokken op mijn rug met harde nijd 

    hun lange voren, ploegden diepe wonden. 

    Maar God, die recht doet, Hij heeft mij bevrijd, 

    verbrak de boeien, waarmee zij mij bonden. 
 

4. Haters van Sion, zo zij dan uw lot, 

    dat die voorbijgaan u niet zullen eren, 

    niet ‘vrede’ zeggen, niet: ‘u zeegne God.’ 

    ‘Wij zegenen u in de naam des HEREN!’ 
 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet  
 

Zingen: Lofzang van Maria: 1, 3 en 7  (OB) 
1. Mijn ziel verheft Gods eer; 
    Mijn geest mag blij den HEER 
    Mijn Zaligmaker noemen, 
    Die, in haar lagen staat, 
    Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
    Maar van Zijn gunst doet roemen. 
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3. Hoe heilig is Zijn naam! 

    Laat volk bij volk te zaâm 

    Barmhartigheid verwachten; 

    Nu Hij de zaligheid, 

    Voor die Hem vreest, bereidt, 

    Door al de nageslachten. 

 
7. Zijn goedheid klom ten top; 

    Hij nam Zijn Isrel op, 

    Naar 't heil, Zijn knecht beschoren; 

    Gelijk Hij, ons ten troost, 

    Aan Abram en zijn kroost, 

    Voor eeuwig had gezworen. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Lied 114: 1 en 4  (Weerklank) 
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4. O Jezus, maak mij arme 

    in deze Heil’ge tijd 

    uit goedheid en erbarmen 

    zelf voor uw komst bereid. 

    Laat dit bestaan uw stal, 

    dit hart uw kribbe wezen, 

    opdat nu en na dezen 

    ik U lofzingen zal. 

 
Gebed om Gods Geest 
 
Schriftlezing: Psalm 146: 1 - 5 
1. Halleluja! 

Mijn ziel, loof de HEERE. 

2. Ik zal de HEERE loven in mijn leven, 

 ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. 

3. Vertrouw niet op edelen, 

 op het mensenkind, bij wie geen heil is. 

4. Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; 

 op die dag vergaan zijn plannen. 

5. Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, 

 die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, 

 
Lukas 1: 26 - 56 
26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 

Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27. naar een maagd die ondertrouwd was met 

een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd 

was Maria. 28. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, 

begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29. Toen zij hem 

zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis 

van deze groet kon zijn. 30. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, 

want u hebt genade gevonden bij God. 31. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon 

baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 32. Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven, 33. en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 

Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk 

zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35. En de engel antwoordde 

en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 

zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods 

Zoon genoemd worden. 36. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een 

zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd 
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werd. 37. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38. Maria zei: Zie, de dienares 

van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van 

haar weg. 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar 

een stad van Juda, 40. en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet.  

41. En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong 

in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 42. en zij riep met luide 

stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik.  

43. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?  

44. Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van 

vreugde op in mijn buik. 45. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant 

van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. 46. En Maria zei: Mijn ziel maakt de 

Heere groot, 47. en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 48. omdat Hij 

heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen 

alle geslachten mij zalig spreken, 49. want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan 

mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht 

over hen die Hem vrezen. 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij 

heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.  

52. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.  

53. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege 

handen weggezonden. 54. Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan 

Zijn barmhartigheid te denken, 55. zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot 

Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 56. En Maria bleef ongeveer drie 

maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. 

 

Tekst: Lukas 1: 38 
Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw 
woord. En de engel ging van haar weg. 
 
Zingen: Lied 109: 1, 4, 6 en 7 (Weerklank) 
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4. ’k Lag machteloos gebonden 

    U komt en maakt mij vrij! 

    Ik was bevlekt met zonden 

    U komt en reinigt mij! 

    Het leven was mij sterven 

    tot U mij op deed staan. 

    U doet mij schatten erven, 

    die nimmermeer vergaan. 

 
6. Verhef dan nu uw harten, 

    al bent u diepbedroefd. 

    Te midden van uw smarten 

    verschijnt die u behoeft. 

    Al drukt het kruis uw schouder, 

    al dooft het laatste licht, 

    uw Trooster en Behouder 

    staat voor uw aangezicht. 

 
7. Nog eens zal Hij verschijnen 

    als richter van ’t heelal, 

    die ’t hoofd van al de zijnen 

    voor eeuwig kronen zal. 

    Nog is die dag verborgen, 

    wacht hem gelovig af, 

    terwijl de grote morgen 

    reeds schemert boven ’t graf. 
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Verkondiging: Ik geef me over! 
 
Zingen: Psalm 130: 3 en 4  (OB) 
3. Ik blijf den HEER verwachten; 

    Mijn ziel wacht ongestoord; 

    Ik hoop, in al mijn klachten, 

    Op Zijn onfeilbaar woord; 

    Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

    Wacht sterker op den HEER, 

    Dan wachters op den morgen; 

    Den morgen, ach, wanneer? 

 
4. Hoopt op den HEER, gij vromen; 

    Is Israël in nood, 

    Er zal verlossing komen; 

    Zijn goedheid is zeer groot. 

    Hij maakt, op hun gebeden, 

    Gans Israël eens vrij 

    Van ongerechtigheden; 

    Zo doe Hij ook aan mij. 

 
Dankgebed en voorbede  
 
We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 
Slotzang: Psalm 42: 5 en 7 (Weerklank) 
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7. O mijn ziel, zozeer verslagen, 

    waarom bent u zo ontrust? 

    Hoop op God, uw heil zal dagen, 

    vind weer in zijn lof uw lust. 

    Ook al treft u smaad en spot, 

    uw verlosser is uw God. 

    Hoop op Hem en zie naar boven, 

    ik zal God, mijn God, weer loven! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


