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Thema Gehuwd (Pnr.)   Jacobus 4: 7A 
Uitgesproken 9 november 1980   in de Nederlands Hervormde Kerk te Herwijnen 
 
U luistert naar: een vierde dienst op 9 november 1980, uit een serie van vijf 
vanuit de Jacobus brief.. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen  Psalm 122 

1. Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

2. De stammen, naar Gods Naam genoemd, 
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, 
Waar elk Zijn Naam belijdt en roemt; 
Want d' achtb're zetel van 't gericht, 
Is daar voor Davids huis gesticht, 
De rechterstoelen staan daar binnen. 
Bidt, met een algemene stem, 
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wel, die u beminnen. 

3. Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u, 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 

 
De wet  
 
Zingen Psalm 79: 4 

4. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig HEER', 
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Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult, 
Bewijs ons eens genade! 

 
Gebed voor de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Jacobus 4 
 
Tekst: Jacobus 4: 7a 
 Zo onderwerpt u dan Gode 
 
Zingen Psalm 32: 5 

5. Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 
Of als een muil, door domheid voortgedreven; 
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, 
Beteug'len 't woest en redeloos gediert'. 
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen. 

 
Preek 
 
Zingen Gezang 154  

Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten, 
het kan nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaan; 
dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan: 
oorsprong der eeuw'ge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 
 
Al ben ik vol van zonden, 
wil mijns gedachtig zijn. 
Uw deugd is zonder gronden, 
de schulden zijn al mijn! 
Ik ken 't, al is 't zeer spade, 
en wil mij niet versmaan, 
U smeek ik om genade: 
o Jesu, zie mij aan! 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 23: 1 en 3 

1. De God des heils wil mij ten Herder wezen. 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtheden. 

3. Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien, 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven. 
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 

 
Zegen 
 


