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Thema : Gerechtigheid verhoogt een volk (Pnr. 1641) Psalmen 72: 1-8 
Uitgesproken: 2 mei 2021 18.30 uur Hervormde Gemeente Herwijnen 

 
Een dienst ten tijde van de corona-pandemie 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied:  

Psalm 40: 1 en 2 (Weerklank) 
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2 Zalig de man die op de HEER vertrouwt,  
geen acht slaat op de eigenwaan 
van die hun eigen wegen gaan, 
maar die de leugen uit zijn leven houdt. Mijn God, ik wil U roemen 
en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. 
Wil ik ze tellen, HEER 
ik zie er telkens meer, 
’t gaat boven mijn bereik. 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Inleiding 
 

Zingen: Psalm 93: 1 en 4 (Weerklank)  

 
 
4 Uw woorden zijn het vaste fundament  
van wat bestaat. Uw trouw is ongekend,  
U blijft altijd. De glans van heiligheid 
ligt op uw huis, dat straalt in eeuwigheid.  

Geloofsbelijdenis  
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Zingen: Psalm 124: 1 (OB)  

1 Dat Israël nu zegge, blij van geest: 
Indien de HEER, die bij ons is geweest, 
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,  
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,  
Niet had gered, wij waren lang vergaan.  

Gebed om de opening van het Woord  

Schriftlezingen:  
 
Psalm 72: 1 - 8 
1. O God, geef de koning Uw recht  

en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 
2. Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid  

en over Uw ellendigen met recht. 
3. De bergen zullen voor het volk vrede dragen  

en de heuvels, met gerechtigheid. 
4. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,  

Hij zal de kinderen van de arme verlossen  
en de onderdrukker verbrijzelen. 

5. Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn,  
van generatie op generatie. 

6. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,  
als regendruppels die de aarde bevochtigen. 

7. In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;  
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.  

8. Hij zal heersen van zee tot zee, 
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.  

 
Jesaja 32: 1 – 8  
1. Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, 

en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.  
2. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind,  

een schuilplaats tegen de vloed, 
als waterbeken in een dorre streek, 
als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.  

3. Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden,  
en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.  

4. Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen, 
en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken.  

5. Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden, 
en van een bedrieger zal niet gezegd worden: Hij is vrijgevig,  

6. want een dwaas spreekt dwaasheid 
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en zijn hart bedrijft onrecht 
door het plegen van goddeloosheid, 
het spreken van lastertaal tegen de HEERE, 
het onverzadigd laten van de hongerige, 
en het de dorstige aan drinken doen ontbreken.  

7. De middelen van de bedrieger zijn slecht; 
híj beraamt schandelijke plannen 
om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden,  
en wanneer de arme spreekt, het recht.  

8. Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen  
en híj staat voor edelmoedige daden.  

Mattheüs 3: 13 – 15  

13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem 
gedoopt te worden. 14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb 
het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15. Maar Jezus 
antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle 
gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.  

Zingen: Psalm 72: 1 en 2 (OB)  

1 Geef, HEER, den Koning Uwe rechten,  
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten  
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren,  
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren;  
Hun recht doen op hun klacht.  
 
2 De bergen zullen vrede dragen,  
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,  
Het heil, hun toegezegd.  
't Ellendig volk wordt dan uit lijden  
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden;  
Verbrijz'len, wie verdrukt.  

 

Prediking: Gerechtigheid verhoogt een volk  
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Zingen: Lied 425 (Weerklank)  

 

 
 

2 Een koning hebben wij,  
niemand is zoals Hij – 
die volken openbaarde 
Gods vrederijk op aarde. 
Zijn zwakheid is zijn macht, z 
ijn kwetsbaarheid zijn kracht, z 
ijn kroon is niet van goud, z 
ijn troon een kruis van hout –  
kom, Heer, de wereld wacht!  
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3 Een koning hebben wij! 
Als Hij komt maakt Hij vrij  
wie nu nog is gebonden,  
geboeid door zorg en zonde.  
En als Hij ons bevrijdt,  
zijn vijanden ten spijt,  
voorgoed met recht regeert, l 
eeft wie zich tot Hem keert  
met Hem in eeuwigheid!  

Dankgebed en voorbeden  

Slotzang: Psalm145: 2 en 6 (OB) 
2 Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem,  

Den luister van Uw majesteit en roem  
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,  
De grote kracht van Uwen arm verhogen;  
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,  
En overal Uw grootheid openbaren.  
 

6 De HEER is recht in al Zijn weg en werk; 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; 
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;  
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, 
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;  
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen; 
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.  

Zegen 

Korte toespraak door ds. Roseboom  

Zingen: Lied 440: 1 en 3 (Weerklank)  

1 Heer, wees hun gids op heel hun levenspad,  
hun trouwe gids. 
Wijs hen de weg naar Sions gouden stad, 
o trouwe gids.  
Blijf dicht bij hen, ga stap voor stap hen voor,  
dan volgen zij, met rust in ’t veilig spoor.  
 

3 Nu aan zijn hand, dwaalt u niet van de weg,  
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Hij is uw gids! 
’t Zij door woestijn, of ook langs heg en steg  
leidt hen uw gids.  
Licht, vriend’lijk licht straalt van zijn aangezicht,  
houd daarom steeds het oog op Hem gericht.  

Gelegenheid tot geven van gaven bij de uitgang van de kerk, via de bank of thuis 
opsparen  

Orgelspel  


