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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 29 januari 2023 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst: 
 Zang: Ik verlang naar Jezus – Opwekking 774 

Ik verlang naar Jezus. 
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld; 
met Zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
 
Ik verlang naar Jezus. 
O mijn ziel, verhef Zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans; 
nu de overwinnaarskroon. 
 
Hij verdient ontzag en eerbied. 
Alle glorie voor Zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer, 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 
Ik verlang naar Jezus. 
Alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van Uw naam. 
 
U verdient ontzag en eerbied. 
Alle glorie voor Uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer, 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 
U bent eindeloos mooi, 
U bent eindeloos mooi 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit 
Heer, U bent oneindig mooi. 
 
U bent eindeloos mooi 
U bent eindeloos mooi. 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 
Heer, U bent oneindig mooi. 
 
U bent eindeloos mooi, 
U bent eindeloos mooi. 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 
Heer, U bent oneindig mooi. 
 
U verdient ontzag en eerbied. 
Alle glorie voor Uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer, 
U, die heerst in eeuwigheid. 
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U bent eindeloos mooi, 
U bent eindeloos mooi. 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 
Heer, U bent oneindig mooi. 
 
U bent eindeloos mooi, 
U bent eindeloos mooi. 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: 
Heer, U bent oneindig mooi. 
 
Ik verlang naar Jezus. 
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Heel mijn leven geef ik U; 
Heer, laat dat mijn offer zijn. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
   

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 24 vers 1 en 2 (Weerklank) 

De aarde en haar volheid zijn 
des HEREN koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
  
Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 34 vers 1, 3, 4 en 5 

1 Wat hou ik van Uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
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3 Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
4 Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
5 De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Op Toonhoogte 16 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 5 : 1 - 11 
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. 
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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.  
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad 
tegen u spreekt, omwille van Mij. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 24 vers 4 en 5 

Verhoog, o poorten, nu de boog; 
rijs, eeuw'ge deuren, rijs omhoog; 
opdat de Koning in mag rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't is God, geweldig in het strijden. 
 
Verhoog, o poorten, nu de boog! 
Rijs, eeuw’ge deuren, rijs omhoog! 
Opdat g' uw Koning mag ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 
Verkondiging – Zaligsprekingen 4, 5 en 6 
 
Zingen Op Toonhoogte 238 

1 Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en Zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
Refrein: 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 

 
2 Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

Refrein 
 
3 Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult Hem zien. 
Klop en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

Refrein 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 89 vers 7 en 8 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst 

Zang: Ik leef in U - Opwekking 808 
In de holte van Uw hand 
draagt U mij, mijn leven lang. 
Ook als de wereld mij benauwt, 
hoop ik op U, die van mij houdt. 
 
Ik ben meer dan vlees en bloed 
en voor zoveel meer bedoeld. 
U bent God, U bent die U bent. 
U blaast mij Uw adem in. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U. 
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak. 
U geeft kracht voor elke stap. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet: 
Heer, ik leef in U. 
 
Heer, Uw stem klinkt in de nacht. 
Sta ik op, dan juicht mijn hart. 
Toen ik verdwaald was, vond U mij. 
Zelfs van de dood maakt U mij vrij! 
 
U bent God, U bent die U bent. 
U blaast mij Uw adem in. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U. 
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak. 
U geeft kracht voor elke stap. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet: 
Heer, ik leef in U. 
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Ik leef niet langer voor mijzelf, 
maar Christus leeft nu in mij 
Christus leeft nu in mij. 
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient 
alle eer en glorie, alle eer en glorie. 
 
Ik leef niet langer voor mijzelf 
Maar Christus leeft nu in mij, 
Christus leeft nu in mij. 
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient 
alle eer en glorie, alle eer en glorie! 
 
U bent God, U bent die U bent. 
U blaast mij Uw adem in. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U. 
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak; 
U geeft kracht voor elke stap. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet: 
Heer ik leef in U. 
 
U bent God, U bent die U bent. 
U blaast mij Uw adem in. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U. 
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak; 
U geeft kracht voor elke stap. 
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet: 
Heer ik leef in U. 

 


