Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen
Zondag 26 mei 2022, 09:30 uur - Hemelvaartsdag
Voorganger: Ds. W.M. Roseboom
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 187: 1 en 3 (Weerklank)

3 De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 99: 1 en 6 (OB)
1 God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
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Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.
6 Uit Zijn heiligdom,
In een wolkkolom,
Heeft Hij Zijne wet
Bij hen ingezet,
Die door 's HEEREN kracht,
Van hen werd volbracht.
't Nakroost der Hebreeuwen
Volge dit all' eeuwen.
Gebed om Gods Geest
Bijbellezing: Psalm 21
1. Een psalm van David, voor de koorleider.
2. HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht.
Hoezeer is hij verheugd over Uw heil!
3. De wens van zijn hart hebt U hem gegeven;
het verzoek van zijn lippen hebt U hem niet onthouden. Sela
4. Want U komt hem tegemoet met rijke zegeningen;
op zijn hoofd zet U een kroon van zuiver goud.
5. Leven heeft hij van U verlangd en U hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, eeuwig en altijd.
6. Groot is zijn eer dankzij Uw heil,
met majesteit en glorie hebt U hem bekleed.
7. Want U stelt hem voor eeuwig tot grote zegen,
U verheugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht.
8. Want de koning vertrouwt op de HEERE;
door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet.
9. Uw hand zal al Uw vijanden vinden,
Uw rechterhand zal hen die U haten, vinden.
10. U zult hen als een vurige oven maken,
ten tijde dat U Uw aangezicht laat zien.
De HEERE zal hen in Zijn toorn verslinden,
het vuur zal hen verteren.
11. U zult hun vrucht wegdoen van de aarde,
hun nageslacht onder de mensenkinderen.
12. Want zij hebben kwaad tegen U beraamd;
zij hebben een listig plan bedacht,
maar zijn tot niets in staat.
13. Want U zult hen tot een doelwit maken,
met Uw boog zult U op hun gezicht richten.
14. Verhef U, HEERE, in Uw macht;
dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven.
2

Handelingen 1: 4 - 12
4. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg
zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij,
van Mij gehoord hebt; 5. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met
de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6. Zij dan die
samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het
Koninkrijk weer herstellen? 7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden
of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;
en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en
tot aan het uiterste van de aarde. 9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij
opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10. En
toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden,
zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11. die ook zeiden: Galilese
mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van
u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem
naar de hemel hebt zien gaan. 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van
de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een
sabbatsreis vandaan ligt.
De kinderen van de zondagsschool verlaten de kerk
Zingen: Psalm 47: 3 en 4 (Weerklank)
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4 God voert zijn bewind waar men volken vindt.
Aller eerbetoon stijgt tot voor zijn troon.
Vorsten komen saam, vrezen ’s Heren naam.
Zie, zij zijn geacht Abrahams geslacht;
schilden van het land zijn zij in Gods hand.
God alleen is Heer, geef Hem eeuwig eer.
Verkondiging: ‘Leve de Koning!’
Zingen: Lied 186: 1 en 2 (Weerklank)
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2 De poorten van de hemelwoning,
ontsluiten zich voor deze Vorst;
Bazuingeschal klinkt als beloning
voor Hem, die ’t kruishout heeft getorst.
Hij, die mensen hoonden
en met doornen kroonden,
heerst als aller Heer.
Die de wereld smaadde
en met vloek belaadde,
wordt gekroond met eer!
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 110: 1 en 2 (OB)
1 Dus heeft de HEER tot mijnen HEER gesproken:
"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij,
Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken,
En u zijn nek tot ene voetbank zij."
2 Uit Sion zal de HEER Uw schepter zenden,
Den schepter van Uw oppermogendheid,
En zeggen: "Heers tot 's werelds uiterst' enden,
Zover de macht Uws vijands zich verspreidt."
Dankgebed- en voorbede 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 189: 3, 4 en 6 (Weerklank)
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4 Kroon Hem, die liefde is,
Hem die zijn wonden toont,
ook nu Hij hoog verheven is
en aan Gods zijde troont.
Zijn glorie is te groot,
verblindend voor het oog.
De eng’len buigen zich terneer
voor Hem die troont omhoog.
6 Kroon Hem, de hemelheer,
de schepper van elk ding!
Kroon Hem tot koning, die de naam
van levensvorst ontving.
Ik geef U alle eer,
mijn lied is U gewijd,
die stierf en leeft en koning is
in alle eeuwigheid.
Zegen
Orgelspel
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