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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 28 februari 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 

3e lijdenszondag 
 
 

Voorganger: Ds. C.C.J. van der Dussen, Ede 
 

 
 

Liturgie 
 
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 272  

1 God is tegenwoordig,  
God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
Dat in heil’ge eerbied  
alles in ons zwijge,  
dat voor Hem de ziel zich neige! 
Wie Hem noemt, wie Hem roemt,  
sla zijn ogen neder,  
geve ’t hart Hem weder! 
 
2 God is tegenwoordig, 
die in ’t licht daarboven 
eeuwiglijk de serafs loven. 
‘Heilig, heilig, heilig!’ 
juub’len Hem ter ere 
dag en nacht de eng’lensferen. 
Heer, ons lied, smaad het niet! 
Laat ook ons, geringen, 
U een loflied zingen! 
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3 Kom Gij in mij wonen, 
zij mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven! 
Laat mij altijd beter 
Uwe beelt’nis dragen, 
naar Uw eer, Uw liefde vragen! 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 33 vers 1 

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 
rechtvaardigen, verheft de HEER'. 
Het past oprechten, God te loven; 
zingt Zijne grote Naam ter eer. 
Prijst Hem in uw psalmen, 
met de schoonste galmen; 
roept Zijn weldaan uit. 
Laat de keel zich paren 
met de klank der snaren; 
looft Hem met de luit. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 27 vers 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 de 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 de Heer'. 

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

Geest 

 

Schriftlezingen Jesaja 28 : 16 – 22 en Mattheüs 11 : 1 - 6 
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Zingen Op Toonhoogte 347 vers 2 en 5 

Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kind’ren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met al wie overwonnen, 
al wie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons Uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van Uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

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

website 

 

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 11 : 6 

 

Zingen Psalm 37 vers 2 en 3 
Stel op de HEER in alles uw betrouwen; 
betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
verlustig u met blijdschap in de HEER; 
dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 
u schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 
 
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
houd in uw weg het oog op God gericht, 
vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
doen dagen als de morgenzonnestralen, 
en blinken als het helder middaglicht. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

Opwekking tot navolging, Mattheüs 5 : 1 - 16 
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Zingen ‘Waardig is Uw Naam’ 

Lam van God, 
U die alle zonden van de wereld droeg, 
U die ons met God de Vader heeft verzoend, 
U bent waardig. 
 
Lam van God, 
met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald, 
met Uw leven is de weg naar God gebaand, 
U bent waardig. 
 
Waardig is Uw Naam, 
waardig is Uw Naam. 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw Naam, 
waardig is Uw Naam. 
Jezus U zij de glorie. 
 
Lam van God, 
dat als het volmaakte offer werd geslacht, 
dat de wil van God de Vader heeft volbracht, 
U bent waardig. 
 
Lam van God, 
op de derde dag herrees U uit de dood. 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond; 
U bent waardig. 
 
Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Jezus U zij de glorie. 
 
Met miljoenen om de troon 
heffen wij dit loflied aan: 
Glorie aan het Lam, 
glorie aan het Lam! 
Boven elke macht verhoogd, 
Heer, U draagt de hoogste Naam, 
Jezus, Zoon van God, 
Jezus, Zoon van God    (2x) 
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Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Jezus U zij de glorie. 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 

 


