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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 14 februari 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 

1e lijdenszondag 
 
 

Voorganger: Ds. G.A. Schreuders, Wierden 
 
 

 
Liturgie 

 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Psalm 25 vers 7  

Gods verborgen omgang vinden 
zielen, waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
naar Zijn vreeverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 111 vers 1, 5 en 6 

1 Looft, Hallelujah, looft de HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k zal, met d' oprechten onderling 
vereend, in hun vergadering 
en raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
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5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 
 
6 Zijn naam is heilig en geducht; 
de vijand beeft op Zijn gerucht; 
maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 
't begin der wijsheid; wie Gods hand 
die doet betrachten, heeft verstand; 
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 349 vers 1 en 2 

Eén naam is onze hope, 
één grond heeft Christus’ Kerk, 
zij rust in éne dope, 
en is Zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was ‘t, die door Zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 
 
Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld één, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Eén bede vouwt de handen, 
één zegen breekt het brood, 
één vuurbaak staat te branden 
in ’t duister van de dood. 

 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 

 

Schriftlezing Markus 8 : 27 - 38 
 

Zingen Psalm 139 vers 1, 2 en 14 

1 Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.  
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2 G' omringt mijn gaan en liggen, Gij, 
o HEER', zijt altoos nevens mij; 
Uw onbepaalde wetenschap 
kent mijne weg van stap tot stap. 
Geen woord is nog mijn tong ontgleden, 
Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden. 
 
14 Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 

 
Collectemoment onder het naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de 

website 

 

Verkondiging over Markus 8 : 34 

 

Zingen Op Toonhoogte 295 vers 1, 2 en 3 

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. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

Opwekking tot navolging, Mattheüs 5 : 1 - 16 

 

Zingen Psalm 67 (versie The Psalm Project) 

1 Heer, zegen ons, wees ons genadig 
Licht over ons uw aangezicht. 
Zoals de zon met al haar stralen, 
Ons steeds in overvloed verlicht. 
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2 De aarde zal Uw wegen leren, 
De wereld zal Uw heil verstaan. 
Uw kracht zal alles om doen keren, 
Uw recht maakt onrecht ongedaan. 
 
Refrein. 
God is ons genegen, 
Onze God geeft zegen, 
Hij zal zijn geprezen, 
Ieder zal Hem vrezen. 
Volken looft de Heer, 
Juicht en geeft Hem eer. 
 
3 De aarde heeft haar vrucht gegeven, 
Die door de hemel werd verwekt, 
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven, 
Waar God Zijn hand houdt uitgestrekt. 
 
Refrein. 
God is ons genegen, 
Onze God geeft zegen, 
Hij zal zijn geprezen, 
Ieder zal Hem vrezen. 
 
Refrein. 
God is ons genegen, 
Onze God geeft zegen, 
Hij zal zijn geprezen, 
Ieder zal Hem vrezen. 
 
Volken looft de Heer, 
Juicht en geeft Hem eer. 
 
Ieder zal Hem vrezen. 
 
Volken looft de Heer, 
Juicht en geeft Hem eer. 
Volken looft de Heer, 
Juicht en geeft Hem eer. 

 
Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 

 


