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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, woensdag 8 maart 2023 
Aanvang 19.30 uur 
 
 

Voorganger: Ds. P. van de Voorde 
 
Biddag voor gewas en arbeid 
 
 
Voor de dienst:  

Zang: Onze Vader (Op Toonhoogte 164 / Opwekking 436) 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is Uw naam. 
Laat Uw koninkrijk 
spoedig komen. 
Laat Uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons 
iets schuldig zijn. 
 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. Amen. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 355 vers 2 en 4 

Komend uit een nacht van zonden 
staan wij voor U, groot en klein, 
en belijden onomwonden: 
schuldig zijn wij en onrein. 
Ach, wij vonden zoveel zonden 
dat zij niet te tellen zijn. 
 
Laat Uw liefde ons bestralen, 
laat het licht zijn om ons heen; 
Gij vergeeft wel duizend malen 
onze zonden, één voor één. 
Als wij falen, weer verdwalen 
schijnt Uw licht, uw licht alleen! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 146 vers 1 en 2 

Prijs de HEER met blijde galmen; 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
Vest op prinsen geen betrouwen, 
waar men nimmer heil bij vindt; 
zoudt g' uw hoop op mensen bouwen? 
Als Gods hand hun geest ontbindt, 
keren zij tot d' aarde weer, 
storten met hun aanslag neer. 

 
Geloofsbelijdenis  
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Zingen Psalm 146 vers 3 
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. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing  
Openbaring 1 : 4 – 8 
4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, 
van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor 
Zijn troon zijn, 
5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de 
doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad 
en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 
6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, 
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem 
doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem 
bedrijven. Ja, amen. 
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is 
en Die was en Die komt, de Almachtige. 
Openbaring 11 : 15 - 19 
15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in 
de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en 
van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 
16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen 
zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 
17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en 
Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning 
geworden bent. 
18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee 
ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te 
geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die 
Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de 
aarde vernietigden. 
19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn 
verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, 
stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 104 vers 1 en 7 DNP21 
Met diep ontzag prijs ik U, hoogste HEER. 
Uw grootheid, God, verbaast mij telkens weer. 
Door majesteit en glans bent U omgeven.  
Uw mantel is uit zuiver licht geweven. 
U spant de hemel uit zoals een tent; 
daar is Uw troon, voorbij het firmament.  
U rijdt op wind – en wolken zijn Uw wagen; 
bliksem en storm zijn dienaars die U dragen. 
 
Elk schepsel wacht op Uw vrijgevigheid, 
U geeft hun eten op de juiste tijd. 
Mensen en dieren zoeken U doorlopend, 
worden gevoed wanneer Uw hand zich opent. 
Verbergt U zich, dan is hun onrust groot;  
neemt U hun adem weg, dan gaan zij dood 
en worden aan de aarde prijsgegeven. 
Maar als U ademt komt het nieuwe leven. 

 
Verkondiging: De priester verbindt 
 
Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 2, 5 en 6 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk 
door Uw liefde tot Uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer, Uw Geest er woon’. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer; 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t’ allen tijd 
ben ik aan U toegewijd.  

 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 



5 
 
 

Zingen Psalm 104 vers 8 DNP21 
Laat onze HEER voorgoed verheven zijn, 
laat Hem verheugd over het leven zijn. 
Eén blik van Hem laat heel de aarde beven. 
Hij wijst – en bergen zijn door rook omgeven. 
Voor God zing ik zolang ik leef mijn lied 
en ik hoop echt dat het Hem vreugde biedt. 
Hij zal de zondaars van de aarde weren. 
Met hart en ziel wil ik mijn schepper eren. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Gebed voor de werkdag (Sela) 
Laat al mijn werk gezegend zijn 
en geef mijn arbeid zin. 
Laat in mijn huis Uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 
Geef mij vandaag de rust en kracht 
voor elke taak die op mij wacht. 
Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
breng alles wat ik doe tot bloei. 
  
Laat al mijn werk tot zegen zijn 
voor mensen om mij heen. 
Laat in mijn hart Uw vrede zijn 
en werk zelf door mij heen. 
Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
tot ieder woord en elke daad 
mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 
 
Laat al mijn werk geheiligd zijn, 
een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; 
een spiegelbeeld van U. 
Werk door Uw Geest met kracht in mij, 
tot Uw karakter groeit in mij. 
Voltooi het werk dat U begon, 
tot aan de dag dat Christus komt. 

 
 


