
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Zegen. 
De genade van onze Heere Jezus Christus 
en de liefde van God de Vader 
en de gemeenschap van de Heilige Geest 
met ons allen. 
AMEN 

 
 

 
 
Mededelingen. 
Voor genodigden is er na afloop van de dienst gelegenheid om Ds. 
Haverkamp en zijn echtgenote de hand te drukken in de jeugdzaal 
achter de Oude Kerk. 
 
 
Voor gemeenteleden is er een kennismakingsbrunch op zaterdag 1 
juli in De Parel, aanvang 09.30 uur; zie het kerkblad van 16 juni. 
 
 
Contactgegevens: 
Ds. en mevr. Berry en Tanja Haverkamp 
Kemphaan 4 
3371 JW Hardinxveld-Giessendam 
T 0184-636007 
E predikant.noord@hghg.nl  
 
    
 
Website van onze gemeente: www.hghg.nl        
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Oude Kerk, zondag 25 juni 2017 om 14.30 uur. 
Intrede Ds. B.C. Haverkamp als predikant van 
wijkgemeente 2, Noord.  
  
Voorganger: Ds. B.C. Haverkamp 
Organist:   Adriaan van Schoonhoven 

 
 

 
Orde van dienst 

 
 

Afkondigingen door een ouderling. 

 

 

Voorzang Psalm 108 vers 1 en 2. 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor de Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in de dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 
Uw roem de volken doen verstaan; 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
Stil gebed. 
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Votum en groet. 

Onze hulp 
is in de Naam van de HEERE, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
en nooit loslaat  
wat Zijn hand eenmaal is begonnen. 
 
Genade, barmhartigheid en vrede 
zij u van God de Vader, 
en van Jezus Christus, onze Heere, 
en van de Heilige Geest. 
AMEN 

 

Zingen Psalm 146 vers 1, 3, 5 en 8. 

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. 
 
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. 
 
't Is de HEER, die 't recht der armen, 
der verdrukten gelden doet; 
die, uit liefderijk erbarmen, 
hongerigen mild'lijk voedt; 
die gevang'nen vrijheid schenkt, 
en aan hun ellende denkt. 
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Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor Uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
Dankgebed en voorbeden.      
 
Toespraken door: 

 Burgemeester D.A. Heijkoop  
(Gemeente Hardinxveld-Giessendam) 

 Ds. P. van de Voorde  
(Classis Alblasserdam, Werkgemeenschap Oost) 

 F. de Bruin  
(preses algemene kerkenraad) 

 M. de Kock  
(preses wijkkerkenraad) 

 

Zingen Op Toonhoogte 167 (staande). 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
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Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut! 
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap 
die Israël bewaart. 
 
De HEER bewaart je, hij is je schaduw, 
steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en in de nacht de maan, 
doen je totaal geen kwaad. 
 
De HEER bewaart je voor al het kwade. 
De HEER bewaart je hart. 
Ga je naar huis, of trek je eropuit: 
God helpt je altijd weer. 

 
Verkondiging “Ik zag u…” 
 
Zingen Op Toonhoogte 68. 
(Psalm 139 vers 1, 2, 9 en 14 Nieuwe berijming) 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
‘t ligt alles open voor Uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Gij zijt mij overal nabij, 
Uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in Uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
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 ‘t Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof de HEER. 

 
Geloofsbelijdenis met Op Toonhoogte 183 (Sela). 

Gezegend is de Vader, 
die ons gezegend heeft. 
Ons liefdevol gekozen  
en deel aan Christus geeft.  
Met Hem zijn wij gestorven,  
begraven in Zijn dood, 
om opgewekt te leven; 
te leven van de hoop! 
 
Geworteld zijn in Christus,  
die ons Zijn vruchten geeft,  
van hoop, geloof en liefde;  
de vruchten van de Geest.  
Vergevende de ander,  
Verdragende elkaar,  
gekleed in medeleven;  
zo dienen wij elkaar! 
 
Geprezen is de Vader, 
die ons verzekerd heeft. 
van liefde en genade; 
een leven door de Geest.  
Wat kan ons van Hem scheiden?  
Geen leven en geen dood.  
Wij roepen: Abba Vader;  
Uw goedheid is zo groot! 
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Zingen Psalm 150 vers 1 en 3. 
Looft God, looft zijn Naam alom; 
looft Hem in Zijn heiligdom; 
looft des HEEREN grote macht, 
in de hemel Zijner kracht; 
looft Hem, om Zijn mogendheden, 
looft Hem, naar zo menig blijk 
van Zijn heerlijk koninkrijk, 
voor Zijn troon en hier beneden. 
 
Looft God naar Zijn hoog bevel, 
met het klinkend cimbelspel, 
looft Hem, op het schel metaal 
van de vrolijke cimbaal; 
looft de HEER', elk moet Hem eren; 
al wat geest en adem heeft, 
looft de HEER', die eeuwig leeft, 
looft verheugd de HEER' der heren. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezingen. 

Johannes 1: 44-52   
44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond 
Filippus en zei tegen hem: Volg Mij.  45 Filippus nu kwam uit 
Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.  46 Filippus vond 
Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie 
Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk 
Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.                           
47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? 
Filippus zei tegen hem: Kom en zie.  48 Jezus zag Nathanaël naar 
Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie 
geen bedrog is. 49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? 
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u 
onder de vijgenboom was, zag Ik u.  50 Nathanaël antwoordde en zei 
tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van 
Israël.  51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u 
gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere 
dingen zien dan deze.  
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52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu 
af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen 
en neerdalen op de Zoon des mensen.  

 
Genesis 28:10-19  

10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran.  11 Hij bereikte 
de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij 
nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen 
van, en legde zich op die plaats te slapen.  12 Toen droomde hij, en 
zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte, 
en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.  
13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de 
HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land 
waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.  14 Uw 
nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich 
uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In 
u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden. 15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen 
overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit land, 
want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u 
gesproken heb!  16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De 
HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten.  
17 Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze 
plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de 
hemel.   18 Daarna stond Jakob ‘s morgens vroeg op. Hij nam de 
steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind 
als een gedenkteken en goot er olie op. 19 Hij gaf die plaats de naam 
Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. 
 
Collecten. 
1. Eigen gemeente: Eredienst 
2. Eigen gemeente: Plaatselijk kerkelijk werk 
 
Zingen Op Toonhoogte 57. 

Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel, 
die alles heeft gemaakt. 
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