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Kerkdienst 29 januari 2023 - Immanuëlkerk; 

 ds. Bart Schoone -  Muziek: Gerard de Waardt en The Maranatha Singers 
 

Voorafgaand aan de dienst zingen The Maranatha Singers: “Kom je mee en volg je mij”  - Sela – Melodie HH 386 
 

1. Kom je mee en volg je mij? 

    Ik roep je bij je naam. 

    Zul je gaan waar ik je leid? 

    Ik maak je nieuw voortaan. 

    Laat mijn diepe liefde zien; 

    Laat zo zien dat jij mij dient. 

    Laat mijn leven groeien 

    diep in jou en blijf in mij. 

 

2.  Laat je blinde mensen zien 

     en maak je slaven vrij? 

     Help je armen ongezien 

     en doe je dat voor mij? 

     Doe je vreemdelingen recht, 

     zoals ik je heb gezegd? 

     Ik beantwoord hun gebed 

     in jou en jij in mij. 

 

3. Laat je achter wie je was 

    en leef je nu voor mij? 

    Want je wint je leven pas 

    als jij het vindt in mij. 

    En mij liefde spoort je aan 

    om de wereld in te gaan. 

    Dan raak ik de mensen aan 

    in jou en jij in mij. 
 

4. Heer, uw roepstem echoot door; 

    U roept mij bij mijn naam. 

    Leer mij volgen in uw spoor 

    en maak mij nieuw voortaan. 

    Geef mij steeds opnieuw de moed, 

    want mijn hart weet: U bent goed. 

    Ik heb lief en leef en groei 

    in U en U in mij. 

 

 

 

Kind van de zondag steekt de kaarsen aan 

 

• Welkom 

 

Openingslied: NLB 139b 

 

 

 

 

139b:2 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij 

en om mij heen, elke dag. 

 

 

 

 

• Bemoediging en Groet 

 

 

 

• Kyriëgebed 

 

 

 

 

 

Glorialied: NLB 304: 1, 2 en 3 

 
 

304:2 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

304:3 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 
 

Gebed  
 

Kindermoment  
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Kinderlied: HH 419 

 

 

 

 
                 

                                                                                                                                                                                            

419:2 

Jezus is de Koning 

van ons mensen klein, 

wil voor ons de Redder 

van de wereld zijn. 

Hij vraagt Hem te volgen, 

in zijn spoor te gaan. 

Hij is onze Koning, 

Hij kent onze naam.              refrein 

 

419:3 

Ver weg van het kindje, 

ver weg overal. 

Weet je, dat die Koning 

bij ons blijven zal? 

Ver weg in het Oosten, 

waar wij gaan of staan, 

Hij zal bij ons blijven, 

Jezus is Zijn naam.                  refrein 

 

 

419:4 

Jezus is de Koning, 

Hij is nu nog klein. 

Straks zal Hij de Redder 

van de wereld zijn. 

Ver weg in het Oosten, 

waar wij gaan of staan, 

Hij is onze Koning, 

Hij kent onze naam.            refrein 
 

 

1e Schriftlezing Psalm 85 : 1Voor de koorleider.  

Van de Korachieten, een psalm. 
2U bent uw land genadig geweest, HEER, 

U keerde het lot van Jakob ten goede, 
3nam de schuld van uw volk weg 

en bedekte al zijn zonden. sela 
4U bedwong uw woede 

en wendde u af van uw brandende toorn. 
 

5God, onze helper, keer tot ons terug, 

onderdruk uw afschuw van ons. 
6Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren, 

verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 
 

7Breng ons weer tot leven, 

dan zullen wij ons in U verheugen. 
8Toon ons uw trouw, HEER, 

en geef ons uw hulp. 

 

 

 

9Ik wil horen wat God ons zegt. 

De HEER spreekt woorden van vrede 

tegen zijn volk, zijn getrouwen. 

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 
 

10Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: 

zijn glorie komt wonen in ons land, 
11trouw en liefde omhelzen elkaar, 

recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 
12trouw bloeit uit de aarde op, 

recht ziet uit de hemel toe. 
 

13De HEER geeft al het goede: 

ons land zal vruchten geven. 
14Het recht gaat voor God uit 

en baant voor Hem de weg. 

 

 
 

Zingen: NLB 1010: 1 en 2 

 

 

 

1010:2 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 
 

2e Schriftlezing Mattheus 5: 1-12 

51Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging 

Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord 

en onderrichtte hen: 3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 

voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 5Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 6Gelukkig wie hongeren en 

dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid on-

dervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen 

God zien. 9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen 

van God genoemd worden. 10Gelukkig wie vanwege de gerech-

tigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel. 11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uit-

schelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je 

en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo 

immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
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Zingen: NLB 1010: 3 en 4 

1010:3 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

1010:4 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 
 

Uitleg en verkondiging  
 

Zingen: HH 616 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden, gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ NLB 1006 

 

 

 
 

 

 
 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 
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Mededelingen en collecten 
 

1e collecte: Diaconie, voedselbank Maassluis 

2e collecte: Kerk, pastoraat 

3e collecte: Kerk, onderhoud gebouwen en apparatuur 

 

 

 
 

 

 

 

Slotlied: HH 336 

 

 
 

 

 
336:2 

Gij geeft ons vrede, 

vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.                   refrein 

 

 

 

Zegen en wegzending –  

gezongen Amen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


