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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 22 mei 2022, 18:30 uur 

Voorganger: Prof. Dr. F.G. Immink 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 3  (Weerklank) 

 
 

3 Hij is een God van liefde en genade, 
   barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
   van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
   die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
   ons niet naar onze ongerechtigheden 
   vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 

Stil gebed 
 

Votum 
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt 
tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. 
 

Groet 
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus en van de 
Heilige Geest. 
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Aanvangstekst: 1 Korinthe 15: 20 
‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die 
ontslapen zijn.’  
 
Zingen: Psalm 16: 3, 4 en 5  (Weerklank) 

 
 

4 Ik prijs de HEER, die mij heeft onderricht, 
   mijn hart blijft mij ook ’s nachts nog inzicht geven. 
   Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht 
   en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven. 
   Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen, 
   ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen. 
 
5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, 
   behoedt mij als uw gunstgenoot voor ’t sterven: 
   ik zal, door U op ’t levenspad geleid, 
   de vreugde van uw aangezicht beërven. 
   Voor immer zal uw rechterhand bevatten 
   een overvloed van kostelijke schatten. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
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Zingen: Psalm 118: 9 en 11  (OB) 
  9 De HEER wou mij wel hard kastijden, 
     Maar stortte mij niet in den dood; 
     Verzachtte vaderlijk mijn lijden, 
     En redde mij uit allen nood. 
     Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden, 
     De poorten der gerechtigheid; 
     Door deze zal ik binnen treden, 
     En loven 's HEEREN majesteit. 
 
11 De steen, dien door de tempelbouwers 
     Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
     Is, tot verbazing der beschouwers, 
     Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
     Dit werk is door Gods alvermogen, 
     Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
     Het is een wonder in onz' ogen; 
     Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 35 - 49  
35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam 
komen zij terug? 36. Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. 
37. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale 
graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. 
38. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de 
zaden zijn eigen lichaam. 39. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van 
mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is 
verschillend, en dat van vogels is verschillend. 40. En er zijn hemelse lichamen en er 
zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van 
de aardse is verschillend. 41. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de 
maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster 
verschilt in glans van de andere ster. 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. 
Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in 
onvergankelijkheid. 43. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in 
heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44. Een 
natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een 
natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 45. Zo staat er ook geschreven: De 
eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een 
levendmakende Geest. 46. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en 
daarna komt het geestelijke. 47. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede 
Mens is de Heere uit de hemel. 48. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke 
mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49. En zoals wij het 
beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse 
dragen. 
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Zingen: Lied 175: 1, 2 en 4  (Weerklank) 

 
 

2 Ik zeg het allen, en de mond 
   van allen zegt het voort, 
   tot over ’t ganse wereldrond 
   de nieuwe morgen gloort. 
 
4 Ten onder ging de sterke dood, 
   ten onder in de vloed; 
   nu straalt ons in het morgenrood 
   zijn toekomst tegemoet. 
 
Preek: n.a.v. 1 Korinthe 15: 44 
Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.   
 
Zingen: Lied 184: 1 en 3  (Weerklank) 
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3 In uw hoede zijn wij wel geborgen; 
   ook als straks het oog ons breekt, 
   eenmaal zien wij toch de grote morgen 
   na de aardse lijdensweek. 
   Wat een dag van vrede zal dat wezen, 
   als w’ onsterf’lijk, uit de dood verrezen, 
   mogen zien uw aangezicht, 
   leven in uw eeuwig licht! 
 

Gebeden (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 
 

Slotzang: Psalm 68: 10  (OB) 
10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
     Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
     Met Zijne gunstbewijzen. 
     Die God is onze zaligheid; 
     Wie zou die hoogste Majesteit 
     Dan niet met eerbied prijzen? 
     Die God is ons een God van heil; 
     Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
     Ons 't eeuwig, zalig leven; 
     Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
     Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
     Volkomen uitkomst geven. 
 

Zegen  
De HERE zegene u, en behoede u, de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 
genadig, de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  Amen 
 
Orgelspel 


