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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 22 januari 2023, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Ik leef (Sela) 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef... 

 
Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm 

 

 
  

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 326 vers 1 en 2 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, 
laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige Naam, 
looft al wat ademt de Here. 
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Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij Die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 98 vers 3 en 4 NB 

Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons Zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 
  
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt Zijn koninkrijk hier stichten, 
Zijn heil en Zijn gerechtigheid. 

 
Wetslezing 
 
Zingen Psalm 146 vers 3 en 5 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
vestigt op de HEER, zijn God. 
 
't Is de HEER, die 't recht der armen, 
der verdrukten gelden doet; 
die, uit liefderijk erbarmen, 
hongerigen mild'lijk voedt; 
die gevang'nen vrijheid schenkt, 
en aan hun ellende denkt. 
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Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 4 : 25 – 5 : 10 
4 : 25  En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit 
Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. 
5 : 1  Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij 
was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 
2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 
3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen 
worden. 
8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen. 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 555 

Voor de zieken – voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: ‘Het lukt me niet’. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 
 

Refrein: 
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde, 
pak die uitgestoken hand. 

 
Voor het meisje dat blijft denken: 
‘Alles gaat bij mij steeds mis’. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
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Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 

Refrein: 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 233 

1 Spreek, o Heer, door Uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai Uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar Uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
 
2 Leer ons Heer, Uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van Uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan Uw majesteit 
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
 
3 Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof, 
spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van Uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 

 
Verkondiging: De eerste vier zaligsprekingen 
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Zingen Opwekking 840 

Vanuit de diepte roep ik U, 
vanuit het donker, telkens weer. 
Hoor mijn gebed en luister nu, 
ik smeek U om genade, Heer. 
 
Als U mijn schuld voor ogen hield, 
hoe kon ik dan ooit voor U staan? 
Maar U geeft wat geen mens verdient 
en reikt mij Uw vergeving aan. 
 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U, 
vol vertrouwen op Uw Woord. 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U, 
tot mijn ziel verzadigd wordt. 
 
Dus hoop op God, op Hem alleen. 
Houd moed, Hij redt je telkens weer. 
Volledig en voorgoed verzoend, 
door Christus, de verrezen Heer. 
 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U, 
vol vertrouwen op Uw Woord. 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U, 
tot mijn ziel verzadigd wordt. 
 
De weg naar redding is gebaand 
en God heeft zelf de prijs betaald. 
Zijn offer brengt genezing aan 
wie nu vertrouwen op Zijn Naam. 
 
Zijn offer brengt genezing aan 
wie nu vertrouwen op Zijn Naam. 
 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
dwars door storm en duisternis. 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U, 
naar de God die liefde is! 
 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U,  
dwars door storm en duisternis. 
Heer, ik wacht op U. Ik zie uit naar U, 
naar de God die liefde is! 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Psalm 138 vers 3 en 4 
Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, 
van 's Heeren wegen; 
want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
op hen het oog, 
die need’rig knielen; 
maar ziet van ver met gramschap aan 
de ijd’le waan 
der trotse zielen. 
 
Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
voor mij volenden. 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 

 
Zegen 
 

 
Na de dienst 

Zang: Sprekende God (Reisgenoten) 
Luister, kom en luister  
naar de woorden die de Vader tot ons spreekt. 
En open je hart  
voor dat wat Hij jou geeft. 
Luister, kom en luister  
naar de mensen en de dingen om je heen. 
Wat willen ze zeggen?  
En zegt Hij er ook iets mee? 
 
Hij spreekt in de stilte,  
in de woorden van de Bijbel en elkaar. 
Hij spreekt in een glimlach  
en in een vriendelijk gebaar. 
Hij is in de stormen,  
de twijfels en de zorgen van de dag. 
Hoor je Zijn antwoord  
als je het bij Hem brengen mag? 
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U bent een sprekende God. 
Spreek tot ons hart. 
Laat alle andere stemmen zwijgen. 
U bent een sprekende God, 
en stelt ons telkens weer de vraag: 
wat ga je doen met Mijn Woord voor jou vandaag? 
 
U spreekt door seizoenen,  
de momenten en de ritmes van het jaar. 
Uw stem is te horen in de liefde voor elkaar. 
Uw stem is de waarheid,  
als een spiegel voor onszelf en iedereen. 
Uw stem is de hoop,  
dwars door alles heen. 
 
U bent een sprekende God. 
Spreek tot ons hart. 
Laat alle andere stemmen zwijgen. 
U bent een sprekende God, 
en stelt ons telkens weer de vraag: 
wat ga je doen met Mijn Woord voor jou vandaag? 
 
Leer ons Uw stem te verstaan, 
uit duizend andere stemmen  
die komen en weer gaan. 
Uw Woord brengt licht op ons pad, 
Schijn in ons duister  
en deel met ons Uw hart! 
 
U bent een sprekende God. 
Spreek tot ons hart. 
Laat alle andere stemmen zwijgen. 
U bent een sprekende God, 
en stelt mij telkens weer de vraag: 
wat ga ik doen 
wat ga ik doen 
wat ga ik doen met Uw Woord voor mij vandaag? 

 
 


