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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 10 januari 2021, 
aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger:  Ds. C.D. Zonnenberg 
 
 
Voorafgaand aan de dienst wordt gespeeld en gezongen: 
 

Lead me Lord 
Lead me Lord, 
lead me in Thy righteousness, 
make Thy way plane before my face. 
For it is Thou, Lord, 
Thou, Lord only 
that makest me dwell in safety. 
 
Leid mij, Heer, 
leid m’ in Uw gerechtigheid. 
Richt Uw weg voor mijn aangezicht 
Want slechts door U Heer, 
slechts door U Heer, 
hervind ik de weg naar de zekerheid. 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Afkondigingen door ouderling 
 
Voorzang Psalm 136 vers 13 

Looft Hem, die het Rode meer 
heeft verdeeld voor Mozes' heer; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Stil gebed van voorbereiding 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 304  

Refrein 
Geen and’re naam 
dan de Naam van Jezus, 
geen and’re naam 
dan de Naam van de Heer. 
Geen and’re naam 
dan de Naam van Jezus 
is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 
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Zijn Naam is verheven 
boven heel de aard’. 
Zijn Naam is hoger dan de hemel. 
Zijn Naam is verheven 
boven heel de aard’. 
Geef glorie en eer Hem 
en prijs nu Zijn Naam. 

Refrein 
 
Is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 

 
Gods gebod en belofte 

 

Zingen Psalm 119 vers 64 en 65 

'k Heb Uw geboôn, mijn God, dies meer dan goud, 

ja, 't fijnste goud, bemind, en Uw bevelen 

in alles recht en vlekkeloos geschouwd, 

op 't hoogst volmaakt tot in hun minste delen; 

'k heb op geen pad der valsheid mij betrouwd, 

maar dat gehaat, hoezeer 't mijn vlees kon strelen. 

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren; 
want d' oop’ning van Uw woorden zal gewis, 
gelijk een licht, het donker op doen klaren; 
zij geeft verstand aan slechten, wie 't gemis 
van zulk een glans een eeuw’ge nacht zou baren. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Lukas 5 : 1-26; tekst vers 17b ‘En er was kracht van de 

Heere om hen te genezen.’ 

 

Kindermoment; aansluitend zingen Op Toonhoogte 475 
Refrein 

Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je ‘t zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
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1 Als je de Vader vraagt om ‘n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden, klein of groot,  
heus, Hij vergeet er niet één. 

Refrein 
 
2 Als je Mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in Mijn Naam; Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen. 

Refrein 
 
Zingen Psalm 72 vers 6, 9 en 10 

6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer; 
al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden 
in hun ellend' en pijn, 
gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
zal Hij ten redder zijn. 
 
9 De stedelingen zullen bloeien, 
gelijk het malse kruid. 
Zijn naam en roem zal eeuwig groeien; 
ook zal, eeuw in, eeuw uit, 
het nageslacht Zijn grootheid zingen, 
zolang het zonlicht schijn', 
hun zal een schat van zegeningen, 
in Hem, ten erfdeel zijn. 
 
10 Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't gezegend heidendom 
't geluk van deze Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
bekleed met mogendheên; 
de HEER, in Israël geprezen, 
doet wond'ren, Hij alleen. 

 

Collectemoment onder het naspel (mogelijkheden om bij te dragen staan op 

de website) 

 

Verkondiging 
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Zingen Op Toonhoogte 272 

1 God is tegenwoordig,  
God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
Dat in heil’ge eerbied  
alles in ons zwijge,  
dat voor Hem de ziel zich neige! 
Wie Hem noemt,  
wie Hem roemt,  
sla zijn ogen neder,  
geve ’t hart Hem weder! 
 
2 God is tegenwoordig, 
die in ’t licht daarboven 
eeuwiglijk de serafs loven. 
‘Heilig, heilig, heilig!’ 
juub’len Hem ter ere 
dag en nacht de eng’lensferen. 
Heer, ons lied, 
smaad het niet! 
Laat ook ons, geringen, 
U een loflied zingen! 
 
3 Kom Gij in mij wonen, 
zij mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven! 
Laat mij altijd beter 
Uwe beelt’nis dragen, 
naar Uw eer, Uw liefde vragen! 
Waar ik ga, 
zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Psalm 118 vers 1 en 7    

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
en zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
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De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
van hulp en heil ons aangebracht; 
daar zingt men blij, met dankb’re psalmen: 
“Gods rechterhand doet grote kracht”. 

 
Zegen 

 
Uitleidend orgelspel 

 
 


