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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld - Wijkgemeente 2 Noord 
 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 17 januari 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht 
 
 
Lied voor aanvang van de dienst:  

 
Armen van oneindig 

Nu mijn wereld op instorten staat, 
alle houvast mijn leven verlaat, 
word ik ongevraagd gevraagd te kiezen. 
Houd ik alles vast of durf ik te verliezen? 
 
Zorgvuldig had ik alles opgebouwd, 
deze zekerheden feilloos vertrouwd. 
Maar het bleek een wankel kaartenhuis; 
al mijn inspanningen haalden niets uit. 
 
Ik geef mij over. 
 
Ik val in de armen van oneindig. 
Hier is het veilig. 
U vangt mij op en omarmt mij met Uw vrede. 
Hier begint nieuw leven. 
 
Ik heb niks meer dan een moegestreden hart. 
Dit is niet zoals ik het had bedacht. 
Nu ik hier met lege handen sta, 
geef ik alles aan de God die mij nooit loslaat. 
 
Ik val in de armen van oneindig. 
Hier is het veilig. 
U vangt mij op en omarmt mij met Uw vrede. 
Hier begint nieuw leven. 
 
Ik geef mij over. 
Heer, neem het over. 
Ik geef mij over. 
Heer, neem het over. 
 
Als ik wegglijd uit dit aardse bestaan, 
al het mogelijke door mensen is gedaan, 
dan ontvangt U mij en begeleidt me 
naar een wereld waar ik eindelijk echt vrij ben. 
 
Ik val in de armen van oneindig. 
Hier is het veilig. 
U vangt mij op en omarmt mij met Uw vrede. 
Hier begint nieuw leven. 
U vangt mij op en omarmt mij met Uw vrede. 
Hier begint nieuw leven. 
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Liturgie 
 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Psalm 68 vers 10 en 17 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
uit Uw verheven heiligdom, 
aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
van Wie het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 18 vers 1 en 9 

'k Betrouw op God; Hij is mijn schild in 't strijden, 
de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in 't lijden, 
'k aanriep de HEER, Wiens lof mijn harp vermeldt, 
en werd verlost van 's vijands boos geweld. 
De dood bracht mij, geboeid, in nare streken, 
bij Belials verschrikkelijke beken; 
een helse band was om mijn heup gehecht, 
en door de dood mij strik op strik gelegd. 
 
 
 
 



3 
 

Ik kan met U door sterke benden dringen; 
met mijne God zelfs over muren springen. 
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht, 
doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt. 
Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, 
voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen, 
wie is een God, als Hij, in tegenheen? 
Wie is een rots, dan onze God alleen? 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen “Houd vol” 

Wij zijn het volk van God. 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
een leven lang te gast. 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
Hij laat ons nooit alleen. 
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Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
God laat ons nooit alleen. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing 2 Samuel 24:1-17; Heidelbergse Catechismus Zondag 10 
 

Zingen Op Toonhoogte 190 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zo lang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

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

de website 
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Verkondiging 

 

Zingen Psalm 121 vers 1 en 2 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
uw Wachter, die uw voet 
voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
geen kwaad zal u genaken; 
de HEER' zal u bewaken. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 220  

1 Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
2 En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
3 En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
 
4 Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en ’t morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 
Zegen 
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Lied bij het verlaten van de dienst: 
 

U geeft rust 
U geeft rust 
in mijn ziel, 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 
 
De aarde kent Uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg, zo groot en hoog voor mij, 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds Zijn naam. 
U geeft rust in mijn ziel. 

 


