
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
Zondag 8 januari 2023, 9.00 uur 
Voorganger: ds. F.J. van Harten 

uit Den Haag 

 

KERKDIENSTEN 9.00 EN 19.00 UUR 
Twee diensten heeft onze wijkgemeente op deze zondag 8 januari. 
Om 9.00 uur gaat ds. F.J. van Harten uit Den Haag voor. De 
avonddienst om 19.00 uur wordt geleid door ds. J. Henzen uit 
Wateringen. We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! 
 
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of 
via de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. 
Mogen we op u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
KINDERKERK EN CRECHE 
Ook vanmorgen is er Kinderkerk. Voor de kleinsten is er oppas 
in De Rank. Kom er bij! 
 
LIEDBOEK 2013 EN HEMELHOOG 
Vanaf vorige week worden de liederen bij voorkeur opgegeven 
uit het Liedboek 2013 en de bundel Hemelhoog. Overigens 
kunnen in de ochtenddiensten ook nog uit het oude Liedboek 
en uit andere bundels liederen worden gezongen. Doordat we 
dan de beamer gebruiken, zullen en en jij er niet zoveel van 
merken. 
In de avonddiensten wordt de beamer niet gebruikt en wordt 
alleen uit het Liedboek 2013 gezongen. Voor wie dat (nog) niet 
hebben, liggen enkele leenexemplaren onder de toren. 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 8 JANUARI, 9.00 UUR 
Voorganger: ds. F.J. van Harten uit Den Haag 
 
- Orgelspel  
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Lied 103c: 1 en 5 (Lb2013; = LvdK 460)  
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 32: 1 en 2 
- Gebed om ontferming en om de Heilige Geest 
- Richtlijn voor ons leven 
- Zingen: Hemelhoog 657 (= Evang. Liedbundel 315)  
- Gebed om de opening van het Woord 
- Kindermoment 
- Kinderlied: Hemelhoog 258 (= Evang. Liedbundel 163)  
- Schriftlezing (door lector): Genesis 15 
- Zingen: Psalm 111: 4, 5 en 6  
- Verkondiging 
- Zingen:  Lied 919 (Lb2013; = LvdK 483) 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. ZWO Home Sweet Home; 2. Kerk 
- Zingen: Psalm 27: 7 
- Zegen, gevolgd door een samen gezongen 3x ‘amen’ 
- Orgelspel 
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BIJBELLEZING: Genesis 15 (NBV21) 
 
Abrams visioen 
151Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in een 
visioen: ‘Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn. 
Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, 
‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en 
alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit 
Damascus. 3U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; 
daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar 
de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw 
bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult 
verwekken.’ 5Daarop leidde Hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar 
de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En Hij 
verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw 
nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende 
hem dit toe als rechtvaardigheid. 
7Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft 
weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in 
bezit te geven.’ 8‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik 
er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ 9‘Haal een 
driejarige koe,’ zei de HEER, ‘een driejarige geit, een driejarige 
ram, een tortelduif en een jonge gewone duif.’ 10Abram haalde al 
deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van 
elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet 
door. 11Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram 
joeg ze weg. 
12Toen de zon bijna onderging, zonk Abram weg in een diepe 
slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe 
duisternis. 13Toen zei de HEER: ‘Besef goed dat je nakomelingen 
als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is, en 
dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 
vierhonderd jaar lang. 14Maar Ik zal het volk dat hen als slaaf laat 
werken ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, 
met grote rijkdommen. 15Wat jou betreft: jij zult in vrede met je 
voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom 
begraven worden. 16Pas de vierde generatie zal hierheen 
terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden 
bedreven dat de maat vol is.’ 

17Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was 
geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en 
een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18Die 
dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei Hij, 
‘geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan 
de grote rivier de Eufraat: 19het gebied van de Kenieten, 
Kenizzieten en Kadmonieten, 20de Hethieten, Perizzieten en 
Refaïeten, 21de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en 
Jebusieten.’ 
 
LIEDEREN ZONDAG 8 JANUARI, 9.00 UUR 
 
Lied 103c: 1 en 5 (Lb2013; = LvdK 460)  

Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw 
Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 
 

Psalm 32: 1, 2 
Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan- 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
 
2Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden; 
ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 



Hemelhoog 657 (= Evang. Liedbundel 315)  
U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, U wil ’k danken hoe ik mij ook voel, 
en U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel. 
 
Hemelhoog 258 (= Evang. Liedbundel 163) 
Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan 
is het of de nacht mij noemt de Naam 
van een machtig God. 
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, 
op het veld de bloemen opengaan 
is het of de dag mij noemt de Naam 
van een machtig God. 
Deze God die aard en hemel schiep 
is Dezelfde God die mij eens riep 
Uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag. 
Die Zijn liefde aan mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart 
dag en nacht mij in Zijn Hand bewaart, 
hoe groot is God voor mij! 
 
Psalm 111: 4, 5 en 6  
 
Van ganser harte loof ik Hem  
in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
Hoe recht is zijner handen werk, 
de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 
hoe heilzaam zijn gegeven orde! 
Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 
wordt daar nooit meer aan afgedaan, 
ieder moet Hem gehoorzaam worden. 

Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken 

 
Lied 919 (Lb2013; = LvdK 483) 

1  Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
2  Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinst'rend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, 
al hun glans dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

3  God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, doe een ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
4  Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, 
geef ons moed; 
't is ons goed 
U te zien, Getrouwe, 

 
Psalm 27: 7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd.  


