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Thema : Vrije genade (Pnr. 1630) Romeinen 2: 12-16 
Uitgesproken: 18 oktober 2020 Hervormde Gemeente te Herwijnen 
 
Een dienst ten tijde van de corona pandemie 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen uit Weerklank lied 14: 1 en 7 (Gez.21 LB’73) 

Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja, halleluja! 
 
Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu Amen, 
zingen nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die hem vreest 
Vader en Zoon en Heil’ge Geest! 
Halleluja, halleluja! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 27: 5 en 7 (OB) 

5 Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen:  
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht",  
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen  
Alleen bij U, o bron, van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER!  
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.  
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.  
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 
 
7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:  
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

 
Lezing van de wet 
 
Zingen Psalm 130a: 1 en 2 uit Weerklank 
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1 Uit diepte van ellende roep ik om hulp, o Heer 
2 Maar U weet te vergeven Ik heb ontzag voor God 

 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Bijbellezing 
 
Romeinen 2: 12-16 
12Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren 
gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld 
worden. 
13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de 
daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. 
14Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet 
zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. 
15Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook 
hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook 
verontschuldigen elkaar. 
16 Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen 
zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie. 
 
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. 

 
Verkondiging thema “Vrije genade” 
 
Zingen Psalm 145: 1 en 3 (OB) 

1 God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen;  
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.  
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 
 
3 Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed,  
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 
De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig,  
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig;  
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken;  
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
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Dank- en voorbede 
Gelegenheid tot geven van gaven na de dienst bij de uitgang van de kerk  
 
Zingen Slotzang: Lied 432: 1 en 2 

1 Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft 
immer dezelfde die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein  
 
Heenzending en zegen 


