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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 5 februari 2023, 10:00 uur  -  Viering Heilig Avondmaal  

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Lied 448  (Weerklank) 

 
 

 

 
 
 



2  

  

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, 
 zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
 Alle dingen maakt Hij nieuw. 
 Hij is de Heer van mijn leven. 
 

2 Straks wanneer de grote dag begint, 
   en het licht voor altijd overwint, 
   zal de hemel opengaan, 
   komt de Heer er aan. 
   Heffen wij dit loflied aan: 
 

Refrein: Jezus komt in heerlijkheid, 
 zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
 Alle dingen maakt Hij nieuw. 
 Hij is de Heer van ons leven. 
 

Stil gebed  
 

Bemoediging en groet   
 

Zingen: Psalm 96: 1 en 3  (OB) 
1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; 
   Zing, aarde, zing dien God ter ere; 
   Looft 's HEEREN naam met hart en mond; 
   Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond; 
   Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre. 
 

3 Al d' afgoôn zijn slechts ijdelheden; 
   Maar God, die van ons wordt beleden, 
   Is 't, die de heem'len heeft gesticht; 
   En voor Zijn Godd'lijk aangezicht 
   Zet eer met majesteit haar treden. 
 

Gebed om Gods Geest en voorbede 
 
Bijbellezing: Psalm 114 
1. Toen Israël uit Egypte trok, 
 het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal, 
2. werd Juda Zijn heiligdom, 
 Israël Zijn koninklijk bezit. 
 

3. De zee zag het en vluchtte, 
 de Jordaan deinsde achteruit, 
4. de bergen sprongen op als rammen, 
 de heuvels als lammeren. 
 

5. Wat was er, zee, dat u vluchtte, 
 Jordaan, dat u achteruit deinsde? 
6. Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen, 
 en u, heuvels, als lammeren? 
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7. Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere, 
 voor het aangezicht van de God van Jakob, 
8. Die de rots veranderde in een waterplas, 
 hard gesteente in een waterbron. 
 

De kinderen gaan naar de zondagsschool  
 
Zingen: Psalm 105: 22 en 24  (OB) 
22 Zij werden daag'lijks begenadigd: 
     Met manna, hemels brood, verzadigd. 
     Gods hand bracht, in dat dorre oord, 
     Rivieren uit een steenrots voort. 
     Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 
     Aan Abraham, had toegezegd. 
 
24 Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
     Opdat het altoos Hem zou vrezen, 
     Zijn wet betrachten, en voortaan 
     Volstandig op Zijn wegen gaan. 
     Men roem' dan d' Oppermajesteit 
     Om zoveel gunst, in eeuwigheid. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Psalm 29: 6  (OB) 
6 Looft den HEER, die wond'ren werkt; 
   Israël, Zijn volk, versterkt; 
   Hem, die Jacobs heilig kroost 
   Zeeg'nen zal met vreed' en troost. 
 
Onderwijzing Avondmaal 
 
Klaarmaken tafel, ondertussen zingen: Lied 326: 4, 5 en 6  (Weerklank) 

 



4  

  

5 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood 
   en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
   hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
   berg m’ in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
6 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
   Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
   Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
   in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
Viering Avondmaal 
 
Zingen na Bijbellezing aan tafel:  
Psalm 113: 1 (na tafel 1), 2 (na tafel 2), 4 (na tafel 3)  (OB) 
1 Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER; 
   Looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer; 
   De naam des HEEREN zij geprezen; 
   Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
   Van nu tot in all' eeuwigheid; 
   Men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 
 
2 Van waar de zon in 't oosten straalt, 
   Tot waar z' in 't westen nederdaalt, 
   Zij 's HEEREN name lof gegeven. 
   De HEER is boven 't heidendom; 
   Zijn heerlijkheid, bekend alom, 
   Is boven zon en maan verheven. 
 
4 Wie is aan onzen God gelijk? 
   Die armen opricht uit het slijk; 
   Nooddruftigen, van elk verstoten, 
   Goedgunstig opheft uit het stof, 
   En hen, verrijkt met eer en lof, 
   Naast prinsen plaatst en wereldgroten? 
 
Dankzegging en dankgebed  
 
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 
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Slotzang: Lied 486: 1 en 3  (Weerklank) 

 
 

3 ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde 
   met haar doornen heeft gekroond, 
   maar die nu, gekroond met ere, 
   aan Gods rechterzijde troont. 
   U, aan wiens doorboorde voeten 
   eenmaal in het gans heelal, 
   Heer, daarboven, hier beneden, 
   alle knie zich buigen zal. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


