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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 26 maart 2023, 10:00 uur  -  6e Lijdenszondag 

Voorganger: Ds. H. Roseboom 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 5  (Weerklank) 

 
 
5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
   Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
   Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
   Ik loof de HEER mijn leven lang. 
   Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 
   nu Hij de zege heeft gebracht: 
   Gods rechterhand doet grote dingen, 
   Gods rechterhand heeft grote kracht! 
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Stil gebed  
 
Votum en groet   
 
Zingen: Psalm 97: 6  (OB) 
6 Beminnaars van den HEER, 
   Verbreiders van Zijn eer, 
   Hoopt steeds op Zijn genade, 
   En haat altoos het kwade. 
   Hij, die in tegenspoed 
   Zijn gunstgenoten hoedt, 
   Verleent hun onderstand, 
   En redt z' uit 's bozen hand, 
   Die op hun onschuld woedt. 
 
Lezing van de Wet van de HEERE 
 
Zingen: Psalm 119: 57  (OB) 
57 'k Haat ranken, vol van kwaad' en bitt're vrucht, 
     Maar ik bemin met al mijn hart Uw wetten. 
     Gij zijt mijn schild, de rots, waarheen ik vlucht, 
     Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten; 
     'k Vertrouwd' op U, en 't blijft nog staâg mijn zucht, 
     Om op Uw woord mijn vaste hoop te zetten. 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Markus 14: 27 - 31 en 43 - 52  
27. En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, 
want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen 
uiteengedreven worden. 28. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan 
naar Galilea. 29. En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot aan U 
nemen, ik echter niet. 30. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u 
vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, Mij 
driemaal zult verloochenen. 31. Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met U 
sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook allen. 
 

43. En meteen, terwijl Hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de twaalf 
was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door 
de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. 44. En hij die Hem 
verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: Die ik kussen zal, Die 
is het; grijp Hem, en leid Hem zorgvuldig bewaakt weg. 45. En toen hij daar 
gekomen was, ging hij meteen naar Hem toe en zei: Rabbi, Rabbi, en hij kuste 
Hem. 46. En zij sloegen de handen aan Hem en grepen Hem. 47. Maar een van 
degenen die daarbij stonden, trok het zwaard, en hij trof de dienaar van de 
hogepriester en sloeg hem het oor af. 48. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: 
Bent u er met zwaarden en stokken opuit gegaan, als tegen een misdadiger, om 
Mij gevangen te nemen? 49. Dagelijks was Ik bij u in de tempel onderwijs aan 
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het geven en u hebt Mij niet gegrepen, maar dit gebeurt opdat de Schriften 
vervuld worden. 50. En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen. 51. En 
een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, 
volgde Hem, en de jongemannen grepen hem, 52. maar hij liet het linnen kleed 
achter en vluchtte naakt van hen weg. 
 
Kerntekst: Markus 14: 51 en 52 
51. En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lichaam 
geslagen had, volgde Hem, en de jongemannen grepen hem, 52. maar hij liet 
het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. 
 
De kinderen gaan naar de zondagsschool  
 
Zingen: Psalm 69: 3 en 4  (OB) 
3 Beschaam door mij de stille hope niet 
   Van hen, die U, o HEER der legerscharen, 
   Verwachten; laat geen schande wedervaren 
   Aan hen, die U steeds zoeken in verdriet. 
   Met mij verging hun hoop, o Isrels God, 
   Daar ik mijn smaad om Uwentwil moet dragen. 
   Mijn aanschijn is bedekt met schand' en spot; 
   Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen! 
 
4 Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
   En onbekend den zonen mijner moeder; 
   'k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder; 
   Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 
   Ik draag den schimp, den smaad en overlast 
   Dergenen, die, alziende God, U smaden; 
   Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
   Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 
 
Verkondiging: thema: EEN ANONIEME VOLGELING 
 I. DIE JEZUS VOLGDE 
 II. DIE GEGREPEN WERD  
 III. DIE VLUCHTTE 
 
Zingen: Psalm 142: 2, 4 en 5  (OB) 
2 Als mij geen hulp of uitkomst bleek, 
   Wanneer mijn geest in mij bezweek, 
   En overstelpt was door ellend', 
   Hebt Gij, o HEER', mijn pad gekend. 
 
4 'k Wou vluchten, maar kon nergens heen, 
   Zodat mijn dood voorhanden scheen, 
   En alle hoop mij gans ontviel, 
   Daar niemand zorgde voor mijn ziel. 
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5 Ik riep tot U, ik zeid': o HEER', 
   Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer; 
   Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, 
   Mijn God, Wien ik mij aanbeveel. 
 
Gebed 
 
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 
 
Zondagsschoolleiding vertelt iets over het paasproject 
 
Slotzang: Lied 149: 1, 2, 3 en 6  (Weerklank) 

 
 
 
 
 



5  

  

2 Gij die alles hebt gedragen 
   al de haat en al de hoon, 
   die beschimpt wordt en geslagen, 
   Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
   als de minste mens gebonden, 
   aangeklaagd om onze zonde. 
   Duizend, duizendmaal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer. 
 
3 Die gewillig waart ten dode, 
   in het duister van de pijn 
   U ten offer hebt geboden, 
   hoe verlaten moest Gij zijn, 
   troosteloos aan ’t kruis gehangen 
   opdat wij uw troost ontvangen. 
   Duizend, duizendmaal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer. 
 
6 Dank zij U, o Heer des levens, 
   die de dood zijt doorgegaan, 
   die Uzelf ons hebt gegeven 
   ons in alles bijgestaan, 
   dank voor wat Gij hebt geleden, 
   in uw kruis is onze vrede. 
   Voor uw angst en diepe pijn 
   wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


