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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 8 januari 2023, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerlad 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: God is mijn Herder (Opwekking 790) 
God is mijn Herder, die mij weidt. 
In groene velden vind ik rust. 
Hij gaat mij voor naar stille wateren; 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
want Uw trouw en goedheid volgen mij. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot Zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
want Uw trouw en goedheid volgen mij. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet 
want U bent bij mij en Uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
want Uw trouw en goedheid volgen mij. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
Heer, ik vertrouw op U alleen, 
want Uw trouw en goedheid volgen mij. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
Want Uw trouw en goedheid volgen mij. 
Genade leidt mij naar huis, 
genade leidt mij naar huis. 

 
Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Opwekking 623 
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van Mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het Brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met Mijn geur. 
  
Want ik wil komen met Mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat Mijn leven in je zijn. 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
  
Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
  
Want U wilt komen met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
  
Heer wij roepen tot U: 
Kom opnieuw met Uw vuur, 
wij verlangen naar echtheid, 
en leg het diep in ons hart. 
  
Heer wees welkom met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Wil het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 113 vers 1 en 2 
Gij 's HEEREN knechten, looft de HEER; 
looft Zijne naam, verbreidt Zijn eer; 
de naam des HEEREN zij geprezen; 
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
van nu tot in all' eeuwigheid; 
men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 
 
Van waar de zon in 't oosten straalt, 
tot waar z' in 't westen nederdaalt, 
zij 's HEEREN name lof gegeven. 
De HEER is boven 't heidendom; 
Zijn heerlijkheid, bekend alom, 
Is boven zon en maan verheven. 

 
Leefregels 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Zingen OTH 250 vers 1, 2 en 3 

1 Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
3 Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirr' of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 

 
Gebed om de Geest 
 
Kindermoment 
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Kinderlied Op Toonhoogte 232 
1 Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar, zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
2 Jezus die langs de straten kwam, 
en tollenaars terzijde nam: 
’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor na dezen’, - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
3 Christus die door de wereld gaat, 
verheft Zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, - het eeuwig leven. 
 

Schriftlezing  
 Jesaja 8 : 23 – 9 : 6  
8:23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin 
benauwdheid is. 
Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht 
over het land van Zebulon en over het land van Naftali, 
zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, 
de overkant van de Jordaan, 
het Galilea waar de heidenvolken wonen. 
9:1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. 
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 
over hen zal een licht schijnen. 
2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; 
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? 
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, 
zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. 
3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, 
en de knuppel van hun slavendrijver 
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hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 
4  Ja, elke laars, stampend met gedreun, 
iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, 
zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust op Zijn schouder. 
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij 
en aan de vrede zal geen einde komen 
op de troon van David 
en over zijn koninkrijk, 
om het te grondvesten 
en het te ondersteunen 
door recht en gerechtigheid, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
De na-ijver van de HEERE van de legermachten 
zal dit doen. 
 Mattheüs 4 : 12 - 22 
12 Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug 
naar Galilea. 
13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in 
het gebied van Zebulon en Naftali, 
14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen 
hij zei: 
15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de 
Jordaan, Galilea van de volken, 
16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die 
zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 
17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:  
Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 
18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk 
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee 
werpen, want zij waren vissers. 
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen 
maken. 
20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. 
21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de 
zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader 
Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. 
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem. 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Opwekking 789 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op Uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand. 
 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op Uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op Uw genade, 
want ik ben in Uw nabijheid. 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op Uw genade, 
want ik ben in Uw nabijheid. 
 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op Uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
Verkondiging: Aan Uw voeten, Heer 
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Zingen Op Toonhoogte 223 

Refrein:  
Aan Uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

(Refrein) 
 
2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

(Refrein) 
 

3 Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U (3x). 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 134 (DNP21) 

1 Kom, trouwe dienaars van de HEER, 

die altijd klaar staan tot Zijn eer, 

hef jullie handen op naar Hem. 

Zegen de HEER met hart en stem. 

2 Zijn zegen wensen wij voor jou: 

vrede uit Sion, liefde, trouw 

van Hem die jou tot leven riep, 

die hemel, zee en aarde schiep. 

Zegen 
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Na de dienst 
Zang: I am not alone (Kari Jobe) 

When I walk through deep waters 
I know that You will be with me. 
When I'm standing in the fire 
I will not be overcome. 
Through the valley of the shadow I will not fear. 
 

Als ik door diepe wateren loop 
weet ik dat U bij me bent. 
Als ik in het vuur sta 
zal er niets met mij gebeuren. 
In het dal van de schaduw zal ik niet bang zijn. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
In the midst of deep sorrow 
I see Your light is breaking through. 
The dark of night will not overtake me; 
I am pressing into You. 
 

Middenin de diepste ellende 
zie ik Uw licht doorbreken. 
Het duister van de nacht  
zal mij niet overmeesteren; 
Ik word naar U toe gedrongen. 

 
Lord, You fight my every battle, 
oh, and I will not fear. 
 

Heer, U vecht elke strijd voor mij 
en ik zal niet bang zijn. 

 
I am not alone; I am not alone. 
You will go before me, You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten. 

 
I am not alone; I am not alone. 
You will go before me, You will never leave me. 
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Ik ben niet alleen; ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten. 

 
You amaze me, redeem me. 
You call me as Your own. 
You amaze me, redeem me. 
You call me as Your own. 
 

U verwondert mij, verlost mij. 
U noemt mij de Uwe. 
U verwondert mij, verlost mij, 
U noemt mij de Uwe. 

 
You're my strength, You're my defender, 
You're my refuge in the storm. 
Through these trials You've always been faithful. 
You bring healing to my soul. 
 

U bent mijn kracht, U bent mijn verdediger, 
U bent mijn toevluchtsoord in de storm. 
Door al deze beproevingen heen 
bent U altijd trouw geweest. 
U brengt genezing voor mijn ziel. 

 
I am not alone; I am not alone. 
You will go before me, You will never leave me. (2x) 
 

Ik ben niet alleen; ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten. 

 
 


