Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen
Zondag 15 mei 2022, 09:30 uur
Voorganger: Ds. D. Maasen van den Brink
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 36: 2 en 3 (Weerklank)
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3 Bij U, HEER, is de levensbron,
uw licht doet, klaarder dan de zon,
ons ’t ware licht aanschouwen.
Bestendig uw gerechtigheid,
uw gunst en goedertierenheid,
voor wie op U vertrouwen.
Bewaar mij voor de trotse voet,
verhinder dat ik vluchten moet
voor goddeloze handen.
Maar zie, de bozen storten neer
en opstaan kunnen zij niet meer:
zij sterven in hun schande.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 452: 1, 2, 3 en 4 (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.
Wetslezing: uit Deuteronomium 5: 1b
1b. Luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten
aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen.
Deuteronomium 6 – 21
6. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid
heeft.
7. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
8. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in
de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
9. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw
God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de
kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;
10. maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en
Mijn geboden in acht nemen.
11. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE
zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
12. Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u
geboden heeft.
13. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
14. maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen
enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw
dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling,
die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u.
15. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte
en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en
uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de
sabbat te houden.
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16. Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat
uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE,
uw God, u geeft.
17. U zult niet doodslaan.
18. En u zult geen overspel plegen.
19. En u zult niet stelen.
20. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
21. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten
op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn
dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is.
Samenvatting: uit Marcus 12: 28 - 34
28. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij
hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste
van alle geboden? 29. En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is:
Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. 30. En u zult de Heere, uw
God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand
en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31. En het tweede, hieraan gelijk,
is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan
deze. 32. En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar
waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. 33. En Hem lief te
hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met
heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle
brandoffers en slachtoffers. 34. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord
had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand
durfde Hem meer iets te vragen.
Zingen: Psalm 116: 1, 2, 4 en 11 (OB)
1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
2 Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:
4 D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.
11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!
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Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 21
1. Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van
Tiberias. En Hij openbaarde Zich als volgt: 2. Er waren bijeen Simon Petrus en
Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig
was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 3. Simon
Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij
gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht
vingen zij niets. 4. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de
oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. 5. Jezus dan zei tegen
hen: Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. 6. En
Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult
vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de
grote hoeveelheid vissen. 7. De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus:
Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij
het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. 8. En de
andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts
ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de
vissen. 9. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis
daarop liggen, en brood. 10. Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u
nu gevangen hebt. 11. Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land,
vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde
het net niet. 12. Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de maaltijd. En niemand van
de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere
was. 13. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens.
14. Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat
Hij uit de doden opgewekt was. 15. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei
Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen?
Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid
Mijn lammeren. 16. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon
van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd.
Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. 17. Hij zei voor de derde keer tegen hem:
Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de
derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet
alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.
18. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u
waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en
een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 19. En dit zei Hij
om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit
gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! 20. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde,
de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst
was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? 21. Toen
Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren?
22. Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan?
Volgt u Mij! 23. Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde
zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou
sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? 24. Dit is
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de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij
weten dat zijn getuigenis waar is. 25. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus
gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou,
denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.
De kinderen van de zondagsschool verlaten de kerk
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 (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.
4 Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Preek: thema ‘Kom je mee naar de rivier’
Zingen: Lied 446: 1, 3, 4 en 6 (Weerklank)
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3 Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.
4 Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.
6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
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
Slotzang: lied 418: 1, 3 en 4 (Weerklank)
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3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Wegzending en zegen
Orgelspel
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