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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 12 februari 2023 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. M. J. van Oordt, Delft 
 
 
Voor de dienst: 
 Zang: Don’t give up too soon / Geef niet te snel op 

The night is not so scary 
when you know how to fly. 

De nacht is niet zo eng 
als je weet hoe je moet vliegen. 

 
But when your wings are broken 
you start praying for the light. 

Maar als je vleugels gebroken zijn, 
begin je te bidden om het licht. 

 
Please keep waiting for the morning. 
Don't give up too soon. 

Blijf alsjeblieft wachten op de morgen. 
Geef niet te snel op. 

 
Jesus cares for every sparrow; I know He cares for you. 
Oh, please don't give up too soon. 

Jezus zorgt voor elke mus; ik weet dat Hij om je geeft. 
O, geef alsjeblieft niet te snel op. 

 
When you're left out in the open 
you feel every drop of rain, 

Als je in de openlucht wordt achtergelaten 
voel je elke druppel regen, 

 
from every storm that passes, 
every hour of the day. 

van elke storm die voorbij komt; 
elk uur van de dag. 

 
Please keep waiting for the morning. 
Don't give up too soon. 

Blijf alsjeblieft wachten op de morgen. 
Geef niet te snel op. 

 
Jesus cares for every sparrow; I know He cares for you. 
Oh, please don't give up too soon. 

Jezus zorgt voor elke mus; ik weet dat Hij om je geeft. 
O, geef alsjeblieft niet te snel op. 

 
When it feels like you've fallen 
to the bottom of a well, 

Als het voelt alsof je gevallen bent 
naar de bodem van een put 
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oh, there is nothing braver 
than calling out for help. 

o, niets is dan zo moedig 
als roepen om hulp. 

 
Please keep waiting, hope is coming. 
Don't give up too soon! 

Blijf alsjeblieft wachten, er is hoop. 
Geef niet te snel op! 

 
Jesus cares for every sparrow, I know He cares for you. 
Oh, please don't give up too soon. 

Jezus zorgt voor elke mus, Ik weet dat Hij om je geeft. 
O, geef alsjeblieft niet te snel op. 

 
He waits with you. 
Don't give up too soon 

Hij wacht met je mee. 
Geef niet te snel op. 

 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 264 vers 1, 2 en 3 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
2 Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
3 Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 85 vers 1 en 3 
Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond, 
dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont; 
de schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan; 
ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; 
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust; 
de hitte van Uw gramschap is geblust. 
O heilrijk God, weer verder ons verdriet, 
keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet. 
 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
Zijn gunstgenoot, van blijde troost en vreê, 
mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht 
hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
opdat er eer in onzen lande woon' 
en zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Op Toonhoogte 60 (Psalm 130) 

1 Uit de diepten roep ik U, HEER, mijn God. 
Ik heb U nodig, Here luister 
nu ik schor gebeden fluister, 
luister toch, HEER, luister toch. 
 
2 Als U niets dan zonden zag, HEER, mijn God, 
wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven. Dus verdient U 
diep ontzag, ons diep ontzag. 
 
3 Ik blijf wachten tot U komt, HEER, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, het morgenlicht. 
 
4 Israël, hoop op de Heer, hoop op God, 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij! 

 
Gebed  
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Schriftlezing Mattheüs 11 : 1 - 19 
1 En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen 
opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te 
prediken in hun steden. 
2 Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, 
stuurde hij twee van zijn discipelen, 
3 en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? 
4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u 
hoort en ziet: 
5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden 
gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen 
wordt het Evangelie verkondigd; 
6 en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. 
 
7 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over 
Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door 
de wind heen en weer bewogen wordt? 
8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding 
gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de 
koningen. 
9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, 
zelfs naar veel meer dan een profeet. 
10 Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw 
aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. 
11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand 
opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het 
Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. 
12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk 
der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. 
13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. 
14 En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. 
15 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 
16 Maar waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kinderen die 
op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen: 
17 Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; 
wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw 
bedreven. 
18 Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen: Hij 
heeft een demon. 
19 De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: 
Ziedaar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en 
zondaars. Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door Haar kinderen. 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Op Toonhoogte 258 
1 Leer mij Uw weg, o Heer, 
leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, 
leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 
leer mij Uw weg. 
 
2 Als vrees soms 't hart benauwt, 
leer mij Uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, 
leer mij Uw weg. 
Help mij in vreugd en pijn, 
noodweer of zonneschijn 
steeds blij in U te zijn, 
leer mij Uw weg. 
 
3 Hoe ook mijn toestand wordt, 
leer mij Uw weg. 
't Leven zij lang of kort, 
leer mij Uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, 
vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, 
leer mij Uw weg. 
 
4 Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, 
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; 
Hij is nabij. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 234 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
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(Refrein) 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

(Refrein 2x) 
 
Ik rust in U alleen. (2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 42 vers 5 

Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
Zegen 
 
 
 
Na de dienst 

Zang: Voldoende voor vandaag 
Er zullen stormen zijn 
die niet wijken van mijn weg. 
Beproevingen en strijd 
waar mijn geloof door wordt getest. 
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Maar wat ik weet over Uw goedheid, 
Uw genade die mij draagt, 
zij gaan door voor eeuwig 
en zijn voldoende voor vandaag. 
 
Als ik mij druk maak over morgen 
word ik niet overmand. 
De lasten die ik meedroeg 
mag ik leggen in Uw hand. 
 
Maar wat ik weet over Uw goedheid, 
Uw genade die mij draagt, 
zij gaan door voor eeuwig 
en zijn voldoende voor vandaag. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
is voldoende voor vandaag 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
Is voldoende voor vandaag. 
 
De vreugde en de tranen, 
ik vind U in allebei. 
Ook in mijn zwartste dagen 
is Uw vrede dicht bij mij. 
 
Ik ben zo dankbaar voor Uw goedheid, 
Uw genade die mij draagt. 
Zij gaan door voor eeuwig 
en zijn voldoende voor vandaag. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
is voldoende voor vandaag. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
Is voldoende voor vandaag. 
 
Eens zal ik U zien Heer. 
Mijn geloof is dan mijn zicht 
als mijn lijden van vandaag 
mijlenver achter mij ligt. 
 
Ik zal dan leven in Uw goedheid, 
Uw genade die mij draagt, 
zij gaan door voor eeuwig (3x). 
Alle glorie voor Uw naam. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
is voldoende voor vandaag. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
Is voldoende voor vandaag. 

 
 


