
 

Hervormde Gemeente “De Baak”  

 

Liturgie, zondag 29  januari 2023  in de  Hervormde Gemeente De Baak te Hasselt 

Voorganger:    mw. Marijke de Groot 
Organist:   Olga Klaassen 
Ouderling van dienst:   Saskia Uithof 
Lector:    Stefanie van de Berg 
Thema:    Kracht in zwakheid 
 
 
Orgelspel 
Zingen voor de dienst: Lied 442: 1 en 2.  Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
Welkom en mededelingen 
Zingen: lied 23B ‘De Heer is mijn Herder 
 
Aanvangslied : Psalm 84: 1 en 6  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
Stil gebed en Votum 
Gebed ter verootmoediging 
Genadeverkondiging  
Zingen Lied 632  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
Gebed bij opening van het woord 
 
Zingen/luisteren en kijken naar  kinderlied van de maand: ‘Vlammetje’ 
https://youtu.be/iMoYkdEzIBU daarna gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 naar de 
kindernevendienst) 
Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 5-18  (NBV21) door lector 
Zingen: Lied 907: 1, 2 en 3  Jezus mijn verblijden 
Verkondiging 
Lied na de preek: Opwekking 520: 1, 4 en 5  Wees mijn verlangen 
 
Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte  
1e collecte voor Hadassa Hoeve 
2e collecte voor kerk en eredienst 
3e collecte voor het verwarmingsfonds 
 
Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3  God, schenk ons de kracht 
(kinderen terug uit de kinderkerk) 
Wegzending en zegenbede 
Amen 3x gezongen 
 
  

https://youtu.be/iMoYkdEzIBU


Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 5-18   
5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille 
van Hem uw dienaren zijn. 6  Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht 
schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn 
luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 
7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze 
overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 8 We worden van alle kanten 
belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet 
vertwijfeld. 9 We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, 
maar gaan niet te gronde. 10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons 
mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11  Voortdurend worden 
wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook 
het leven van Jezus zichtbaar wordt. 12 Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven. 13  Er 
staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen 
spreken ook wij, omdat we geloven 14  en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook 
ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan. 15  Dit alles 
gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, 
ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. 
16 Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons 
innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 17 En de geringe last die we tijdelijk te 
dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. 18  Wij 
richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn 
tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 
 

Liedteksten: 
 

Voor de dienst: Lied 422: 1 en 2 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.    
Verlos mij van mijn bange pijn!    
Zie, heel mijn hart staat voor U open   
en wil, o Heer, uw tempel zijn.    
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,    
verkwik mij met uw heil’ge gloed.    
Kom met uw zachte glans doordringen,   
o zon van liefde, mijn gemoed!    
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
 



Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
 
Zingen: Lied 632   Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
2. Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
 
 
Zingen voorafgaand aan de preek: Lied 907: 1, 2 en 3 
1. Jezus, mijn verblijden,                   
voor mijn hart de weide,                    
waar het vrede vindt,                         
't hart dat in verlangen                      
naar U is bevangen,                            



dat U zo bemint.                                   
Lam, o kom, mijn Bruidegom.            
Buiten U is niets op aarde                 
zo beminnenswaardig.  
 
2. Als Gij mij wilt hoeden, 
ben ik voor het woeden 
van de vijand vrij. 
Laat de satan tieren 
en zijn zege vieren, 
Jezus staat mij bij. 
Lijkt het wel of dood en hel 
over mij schijnt los te breken, 
Jezus is mijn vrede.            
 
3. Wat gij ook aan schatten,  
wereld, moogt bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 
 
 
Zingen na de preek: Opwekking 520: 1, 4 en 5. 
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. 
 
4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk.  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
 
 
 
Zingen als Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3 



1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 


