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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 14 augustus 2022, 09:30 uur 

Voorganger: Prop. A.K.A. Mostert 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 73: 1 en 10  (Weerklank) 

 
 

10 Wie heb ik in de hemel hoog 
     behalve U? Wat zou mijn oog 
     op aarde naast U ooit begeren? 
     U kan ik immers nooit ontberen! 
     Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, 
     U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. 
     Niets is er wat mij van U scheidt, 
     mijn erfdeel tot in eeuwigheid. 
 
Stil gebed  
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Bemoediging  
 
Zingen: Psalm 78: 1  (OB) 
1 Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren; 
   Neig oor en hart, om naar mijn stem te horen, 
   'k Zal met mijn mond u wijze spreuken leren, 
   Verborgenheên, van ouds af waardig t' eren; 
   Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond, 
   Gelijk een bron, die voortspringt uit den grond. 
 
Lezing van de wet van God 
 
Zingen: Gezang E - Het gebed des Heren: 6 en 9  (OB) 
6 Vergeef ons onze schulden, HEER; 
   Wij schonden al te snood Uw eer; 
   De boosheid kleeft ons altijd aan; 
   Wie onzer zou voor U bestaan, 
   Had Jezus niet voor ons geleên? 
   Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 
 
9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 
   Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 
   U, die ons helpen wilt en kunt, 
   Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 
   Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
   U zij de lof in eeuwigheid. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Bijbellezing: 2 Korinthe 4: 1 – 15 
1. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die 
ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. 2. Integendeel, wij hebben de 
schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en 
vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de 
waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de 
tegenwoordigheid van God. 3. Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt 
is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. 4. Van hen, de ongelovigen, geldt 
dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting 
met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, 
hen niet zou bestralen. 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus 
als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. 6. Want God, Die 
gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in 
onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid 
van God in het aangezicht van Jezus Christus. 7. Maar wij hebben deze schat in 
aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit 
ons. 8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in 
twijfel, maar niet vertwijfeld; 9. wij worden vervolgd, maar niet verlaten; 
neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 10. Wij dragen altijd het sterven 
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van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons 
lichaam openbaar wordt. 11. Want wij die leven, worden voortdurend aan de 
dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt 
in ons sterfelijk vlees. 12. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in 
u. 13. Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig 
wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, 
en daarom spreken wij ook. 14. Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus 
opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal 
stellen. 15. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en 
meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot 
verheerlijking van God. 
  
Kerntekst: 2 Kor. 4:7  
Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende 
kracht van God zou zijn en niet uit ons. 
 
De kinderen van de zondagsschool verlaten de kerk 
 
Zingen: Psalm 138: 3 en 4  (OB) 
3 Dan zingen zij, in God verblijd, 
   Aan Hem gewijd, 
   Van 's HEEREN wegen; 
   Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 
   Zijn Majesteit 
   Ten top gestegen; 
   Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
   Op hen het oog, 
   Die need'rig knie - len; 
   Maar ziet van ver met gramschap aan 
   Den ijd'len waan 
   Der trotse zielen. 
 
4 Als ik, omringd door tegenspoed, 
   Bezwijken moet, 
   Schenkt Gij mij leven; 
   Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
   Uw rechterhand 
   Zal redding geven. 
   De HEER is zo getrouw, als sterk; 
   Hij zal Zijn werk 
   Voor mij volen - den, 
   Verlaat niet wat Uw hand begon, 
   O Levensbron, 
   Wil bijstand zenden. 
 
Preek: thema “ Schatrijk!” 
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Zingen: Lied 460: 1 en 2  (Weerklank) 

 
 

2 U werd een mens, U daalde neer 
   in onze pijn en schuld en strijd. 
   U droeg de last, verrezen Heer 
   die ons van elke vloek bevrijdt: 
   U sloeg de zonden aan het kruis 
   en brengt ons bij de Vader thuis; 
   want door uw bloed, uw levenskracht 
   komen wij vrij voor God te staan. 
 
Dankgebed  
 
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 356: 1, 2, 3 en 4  (Weerklank) 

 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
   
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegenbede 
 
Orgelspel 
 


