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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 14 augustus 2022, 18:30 uur 

Voorganger: Ds. J. Hogenhout 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Psalm 114: 1 en 4  (Weerklank) 

 
 

4 Beef dan, gij aarde, voor Israëls Heer, 
   krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer, 
   laat u door God bedwingen 
   die water wellen deed uit de woestijn 
   en uit de harde steenrots een fontein 
   van lafenis ontspringen. 
 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet  
 

Zingen: Psalm 77: 7 en 8  (OB) 
7 'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
   Ons de HEER heeft gunst bewezen; 
   'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
   Die Gij hebt van ouds gedaan; 
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   'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
   En derzelver uitkomst merken; 
   En, in plaats van bitt're klacht, 
   Daarvan spreken dag en nacht. 
 

8 Heilig zijn, o God, Uw wegen; 
   Niemand spreek' Uw hoogheid tegen; 
   Wie, wie is een God als Gij, 
   Groot van macht en heerschappij? 
   Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 
   Wond'ren doet op wond'ren horen; 
   Gij hebt Uwen roem alom 
   Groot gemaakt bij 't heidendom. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 32: 1, 4 en 6  (OB) 
1 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 
   Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 
   Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
   Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 
   Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 
   Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
   En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 
   Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 
 

4 Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 
   Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
   G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
   Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
   Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 
   En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 
   Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
   Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 

6 Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 
   Verheugd in God, naar waarde nooit te danken; 
   Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 
   Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 34 
19. En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit 

Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? 20. En hij beleed en ontkende het 

niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21. En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u 

Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de Profeet? En hij antwoordde: Nee. 22. Zij zeiden 

dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons 
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gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf? 23. Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept 

in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken 

heeft. 24. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën, 25. en zij vroegen 

hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de 

Profeet? 26. Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat 

Hij Die u niet kent. 27. Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik 

het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. 28. Dit gebeurde in 

Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29. De volgende 

dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de 

zonde van de wereld wegneemt! 30. Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een 

Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. 31. En ik kende Hem niet, 

maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te 

dopen met het water. 32. En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de 

hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. 33. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij 

gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest 

zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 34. En 

ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. 
 

Zingen: Lied 452: 1, 2, 3, 4 en 5  (Weerklank) 
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2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
   heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
   Hij die u leidt, 
   zodat uw hart zich verblijdt, 
   Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
   dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
   Hij heeft u lief, 
   die tot zijn kind u verhief, 
   ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
   lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
   Denk elke dag 
   aan wat zijn almacht vermag, 
   die u met liefde bejegent. 
 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
   christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
   Hart wees gerust, 
   Hij is uw licht en uw lust. 
   Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Verkondiging: thema: Zie jij het Lam? 
 

Zingen: Psalm 40: 3 en 4  (OB) 
3 Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren groot gemaakt; 
   Wie is 't, die 't onbepaald getal 
   Van Uw gedachten melden zal? 
   Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt? 
   Geen slachtvee, geen altaren, 
   Vol spijs ten offer, waren 
   Het voorwerp van Uw lust; 
   Gij hebt mij naar Uw woord, 
   Mijn oren doorgeboord, 
   En 't lichaam toegerust. 
 

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
   Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
   Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 
   De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
   Mijn ziel, U opgedragen, 
   Wil U alleen behagen; 
   Mijn liefd' en ijver brandt: 
   Ik draag Uw heil'ge wet, 
   Die Gij den sterv'ling zet, 
   In 't binnenst' ingewand." 
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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 68: 2  (OB)  
2 Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
   Zal huppelen van zielevreugd, 
   Daar zij hun wens verkrijgen; 
   Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
   Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
   Ten hoogsten toppunt stijgen. 
   Heft Gode blijde psalmen aan; 
   Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
   Laat al wat leeft Hem eren; 
   Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
   Die door de vlakke velden rijdt; 
   Zijn naam is HEER der heren. 
 

Zegen 
 

Orgelspel 
 
 
 
 
 
 


