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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 24 januari 2021, 
aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger:   
Ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal 
 
 
 

Liturgie 
 
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Afkondigingen door ouderling 
 
Voorzang Psalm 121 vers 1 en 2 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
uw Wachter, die uw voet 
voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
geen kwaad zal u genaken; 
de HEER' zal u bewaken. 

 
Stil gebed van voorbereiding 
 
Votum en groet 
 
Zingen Lofzang van Simeon  

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 
naar 't woord, hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede; 
nu hij Uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 
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Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van 's hemels troon, 
straalt volk bij volk in d' ogen; 
terwijl 't het blind gezicht 
van 't heidendom verlicht, 
en Isrel zal verhogen. 

 
Schuldbelijdenis en gebed 

 

Genadeverkondiging 

 

Zingen Op Toonhoogte 295 

1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2  Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 

Gods goede gebod 

 

Zingen Op Toonhoogte 54 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet) 
en een licht op mijn pad.) 2x 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing Lukas 2 : 21 - 40 
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Zingen Psalm 100 

1 Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 De Heer' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof; 
looft Hem aldaar met hart en stem; 
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4 Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 

Collectemoment onder het naspel (mogelijkheden om bij te dragen staan op 

de website) 

 

Verkondiging: Vallen en/of opstaan 

 

Zingen Een toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
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U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 170 vers 1 en 4    

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d’ onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al Uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 
 

 


