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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 5 februari 2023, 18:30 uur  -  Dankdienst Heilig Avondmaal 

Voorganger: Ds. J. van Dijk 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 136: 1, 2 en 4  (Weerklank) 

 
 

2 Geef de God der goden eer, 
   loof nu aller heren HEER, 
   want zijn goedertierenheid 
   zal bestaan in eeuwigheid. 
 
4 Die de hemel met verstand 
   spande door zijn scheppershand, 
   want zijn goedertierenheid 
   zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Psalm 103: 1 en 7  (OB) 
1 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 
   Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
   Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 
   Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
   Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
   Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
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7 Geen vader sloeg met groter mededogen 
   Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
   Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 
   Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
   Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
   En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 
Lezen van de Wet 
 
Zingen: Lied 159: 1, 4 en 5  Weerklank) 

 
 

4 Geen sterveling zal ooit doorgronden 
   de doodsnood die Gij hebt geproefd, 
   de helse angst die U doorwondde, 
   uw ziel, tot stervens toe bedroefd. 
 
5 De beker van uw bitter lijden, 
   tot deze duis’tre nacht bewaard, 
   hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde 
   gewillig uit Gods hand aanvaard. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Schriftlezing: Romeinen 1: 1 - 12 
1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot 
het Evangelie van God, 2. dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige 
Schriften, 3. ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het 
geslacht van David. 4. Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat 
Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze 
Heere. 5. Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot 
geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, 6. waartoe ook 
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u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 7. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van 
God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere 
Jezus Christus. 8. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat 
uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. 9. Want God, Die ik in mijn geest dien 
in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. 
10. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens 
een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. 11. Want ik 
verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, 
waardoor u versterkt zou worden, 12. dat is te zeggen, om in uw midden samen 
bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. 
 
Zingen: Psalm 103: 3 en 4  (Weerklank) 

 
 

4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
   boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
   zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
   Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 
   zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
   de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Verkondiging: n.a.v. Romeinen 1: 7a 
Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. 
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Zingen: Psalm 99: 8  (OB) 
8 Geeft dan eeuwig' eer 
   Onzen God en HEER; 
   Klimt op Sion, toont 
   Eerbied, waar Hij woont, 
   Waar Zijn heiligheid 
   Haren glans verspreidt: 
   Heilig toch en t' eren 
   Is de HEER der heren. 
 
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 
 
Slotzang: Lied 334: 1 en 2   (Weerklank) 
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2 Tekenen van dit heil, 
   gegeten en gedronken 
   zijn een gedachtenis 
   aan wat U hebt geschonken. 
   Laat, Heer, mijn hart en ziel 
   aan U steeds zijn gewijd. 
   Vervul mij met uw Geest 
   nu en te allen tijd. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 


