
1 
 

Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 26 maart 2023, 18:30 uur  -  6e Lijdenszondag 

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom  

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 143: 1 en 9  (Weerklank) 

 
 

9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 
   mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
   Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
   Uw goede Geest zij mijn geleide; 
   voer mij in een geëffend land. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Psalm 43: 1 en 3  (OB) 
1 Geduchte God, hoor mijn gebeden; 
   Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 
   Van hen, die, vol arglistigheden, 
   Gerechtigheid en trouw vertreden, 
   Opdat mijn ziel Uw naam belij', 
   En U geheiligd zij. 
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3 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
   En breng mij, door dien glans geleid, 
   Tot Uw gewijde tente weder; 
   Dan klimt mijn bange ziel gereder 
   Ten berge van Uw heiligheid, 
   Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Geloofsbelijdenis: Heidelberger Catechismus zondag 12 
Vraag 31: Waarom wordt Hij Christus (dat betekent Gezalfde) genoemd? 
Antwoord: Hij is door God de Vader voorbestemd en met de Heilige Geest gezalfd tot 
onze hoogste Profeet en Leraar, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning. 

• Als Profeet heeft Hij het verborgen reddingsplan van God aan ons bekend 
gemaakt. 

• Als Hogepriester heeft Hij ons verlost door Zichzelf te offeren en pleit Hij voor 
ons met Zijn voorbede bij de Vader. 

• Als Koning regeert Hij ons door middel van Zijn Woord en Geest. Hij beschermt 
ons en zorgt er ook voor dat wij de verlossing niet verliezen, die door Hem 
verdiend is. 

 
Vraag 32: Waarom word jij een christen genoemd?  
Antwoord: Omdat ik door het geloof onderdeel uitmaak van het lichaam van Christus 
en daardoor samen met Hem gezalfd ben. 

• Als profeet belijd ik Zijn Naam.  

• Als priester geef ik mijzelf aan Hem over als een levend dankoffer.  

• Als koning strijd ik tegen de zonde en de duivel met een vrij geweten en later in 
de eeuwigheid zal ik samen met Hem over alles regeren. 

 
Zingen: Lied 139: 1, 3 en 5  (Weerklank) 
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3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
   Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
   waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
   vrede aan allen die uw naam verhogen: 
   heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Bijbellezing 1: Hebreeën 5: 1 - 10 
1. Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van 
mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en 
offers te brengen vanwege de zonden. 2. Hij kan voluit medelijden hebben met de 
onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. 3. En 
daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. 
4. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, 
zoals Aäron. 5. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te 
worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U 
verwekt. 6. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar 
de ordening van Melchizedek. 7. In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid 
geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de 
dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. 8. Hoewel Hij de Zoon was, heeft 
Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. 9. En toen Hij volmaakt was 
geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid 
geworden. 10. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van 
Melchizedek. 
 

Hebreeën 6: 19 - 20  
19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt 
tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 20. Daar is de Voorloper voor 
ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester 
geworden is tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 91: 1  (OB) 
1 Hij, die op Gods bescherming wacht, 
   Wordt door den hoogsten Ko - ning 
   Beveiligd in den duist'ren nacht, 
   Beschaduwd in Gods wo - ning. 
   Dies noem ik God, zo goed als groot 
   Voor hen, die op Hem bouwen, 
   Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
   Den God van mijn betrouwen. 
 
Bijbellezing 2: Lukas 22: 39 - 46 
39. En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook 
Zijn discipelen volgden Hem. 40. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: 
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Bid dat u niet in verzoeking komt. 41. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een 
steenworp afstand, knielde neer en bad: 42. Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker 
van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. 43. En aan Hem 
verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. 44. En Hij kwam in zware 
zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op 
de aarde neervielen. 45. En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn 
discipelen en vond hen slapend van droefheid. 46. En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u 
slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt. 
 
Gewone Catechismus: 51, 52, 53 en 54 
51 Waarom noemt Jezus zichzelf ‘de weg’? 
Omdat Hij ons bij God brengt, ons met God verzoent en ons van mensen die met de 
rug naar God toe staan tot toegewijde kinderen van de Vader maakt. 
 

52 Hoe brengt Jezus ons bij God? 
Door als priester zijn leven vrijwillig te geven als offer voor onze zonde en ons tekort, 
door in onze beproevingen, twijfels en lijden voor ons te bidden, en door ons te 
zegenen in ons dagelijks leven. 
 

53 Hoe zit het met het offer van Jezus? 
Jezus liet zich in heel zijn leven leiden door de wil van zijn hemelse Vader. Hij heeft ons 
zo lief, dat Hij in onze plaats de straf droeg die wij met onze zonde verdienen. Dat deed 
Hij door zijn leven te geven in de dood aan het kruis. 
 

54 Wat betekent het voor jou dat Jezus zijn leven voor je heeft gegeven? 
Zijn vernedering aan het kruis maakt de weg naar God vrij, zodat ik zonder schaamte 
en hoopvol naar mijn hemelse Vader kan gaan. Zijn dood zet een kruis door mijn oude 
bestaan, waarin ik mij trots en ongehoorzaam van God afkeer. Zijn laatste woorden 
geven ook mij het vertrouwen dat ik veilig ben in de handen van God, ook als ik sterf. 
 
Zingen: Psalm 91: 5  (OB) 
5 Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
   Dies heb ik niets te vre - zen. 
   Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
   Uw tent zal veilig we - zen; 
   Hij zal Zijn engelen gebiên, 
   Dat z' u op weg bevrijden; 
   Gij zult hen, in gevaren, zien 
   Voor uw behoud'nis strijden. 
 
Verkondiging: “Volbrachte kracht” 
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Zingen: Lied 458: 1, 3 en 4  (Weerklank) 

 
 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
   mijn koning en profeet, 
   mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
   mijn weg waarop ik treed; 
 
4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
   het is te zwak, te koud, 
   maar sterk en vurig wordt de ziel 
   wanneer zij U aanschouwt. 
 
Gebeden 
 
We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 
Slotzang: Lied 155: 1, 2, 3 en 4   (Weerklank) 
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2 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
   en Hij hangt er mijnentwegen, 
   mij ten zegen. 
   Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
   en zijn sterven zaligt mij. 
 
3 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. 
   Zou ik dan in droeve dagen 
   troostloos klagen? 
   Als ik naar zijn kruis mij richt, 
   valt mijn eigen last mij licht. 
 
4 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis! 
   ’k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
   U gegeven. 
   Laat mij dan in vreugd en pijn 
   met U in gemeenschap zijn. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 


