
1 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 31 januari 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord 
 
 

 
Liturgie 

 
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Psalm 42 vers 1 en 5  

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar 't genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar de HEER';  

God des levens, ach, wanneer 

zal ik naad’ren voor Uw ogen, 

in Uw huis Uw Naam verhogen? 

Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 130 vers 3 en 4 
Ik blijf de Heer' verwachten; 
mijn ziel wacht ongestoord; 
ik hoop, in al mijn klachten, 
op Zijn onfeilbaar woord; 
mijn ziel, vol angst en zorgen, 
wacht sterker op de Heer', 
dan wachters op de morgen; 
de morgen, ach, wanneer? 
 
Hoopt op de Heer', gij vromen; 
is Israël in nood, 
er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden; 
zo doe Hij ook aan mij. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 198 

Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 

Refrein 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
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Heer, ik geloof. 
Heer, ik geloof. 

Refrein 
 
Heer, ik geloof. 
Heer, ik geloof. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing Job 1 : 1 - 22 
 

Zingen Op Toonhoogte 24 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

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

de website 

 

Verkondiging – thema: God en het lijden 

 

Zingen Op Toonhoogte 399 

1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
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2 Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 276 

1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
 
2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
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3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    

 
Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 

 


