Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen
Zondag 10 januari 2021, 18:30 uur
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 22: 1 en 2 (Weerklank)

2 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont
op lofgezangen Israëls. Gij woont
bij ’t volk waarvan Gij U de redder toont
in zijn benauwen.
De vaderen, zij bleven U vertrouwen.
Want in hun nood hebt Gij hen doen ontkomen,
op hun geroep de dreiging weggenomen.
Uw hulp was groot.

1

Stil gebed
Bemoediging en groet
Voordracht: Psalm 123: 1 (OB)
1 Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 460: 1, 2 en 3 (Weerklank)
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2 U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Gebed om Gods Geest
Bijbellezing: Lukas 10: 25-37
25. En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet
ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26. En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de
Wet geschreven? Wat leest u daar? 27. Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel
uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord.
Doe dat en u zult leven. 29. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus:
Wie is mijn naaste? 30. Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar
Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij
slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 31. Toevallig kwam
er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant
voorbij. 32. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de
overkant voorbij. 33. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen
hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. 34. En hij ging naar hem toe,
verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35. En toen hij de volgende dag
wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei
tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik
terugkom. 36. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in
handen van de rovers gevallen was? 37. En hij zei: Degene die hem barmhartigheid
bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.
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Zingen: Psalm 91: 1 en 2 (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.
2 Hij zal uit 's vogelvangers net
U veilig doen ontko - men;
Hij is het, die uw leven redt;
Gij hebt geen pest te schro - men;
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar,
U met Zijn vleug'len dekken;
Zijn waarheid u ten beukelaar,
En ter rondas verstrekken.
Verkondiging: Thema: “Dé Barmhartige Samaritaan”
Zingen: Psalm 30: 1, 2 en 3 (OB)
1 Ik zal met hart en mond, o HEER,
Uw naam verhogen en Uw eer,
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt,
Mij optrokt uit den diepsten nood;
Zodat de vijand, in mijn lijden,
Zich over mij niet mocht verblijden.
2 Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken:
Ik ben niet in den kuil gezonken.
3 Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,
Geeft lof den HEER, die eeuwig leeft;
Zijn vlekkeloze heiligheid
Zij ter gedachtenis verbreid.
Een ogenblik moog' ons doen beven;
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven.
Dankgebed en voorbede
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Slotzang: Lied 358: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)

2 God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Herder van zijn schapen,
houdt de wacht, Hij zal niet slapen.
God zij met u elke dag en nacht.
3 God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Toevlucht in gevaren,
wil u overal bewaren.
God zij met u elke dag en nacht.
4 God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Hoorder der gebeden,
doet u delen in zijn vrede.
God zij met u elke dag en nacht.
Zegen
Gelegenheid tot geven van gaven na de dienst bij de uitgang van de kerk
Orgelspel
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