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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord 
Kerkdienst in De Parel, Talmastraat 9 
zondag 31 januari 2021, aanvang 10.45 uur 
 

 
Themadienst Kerk, school en gezin 
(afsluiting projectweek basisscholen) 
Voor en na de dienst wordt er werk getoond van de kinderen van de scholen! 

 
Voorganger:   
Ds. C.D. Zonnenberg 
 
Lied voor de dienst dat na de dienst nog herhaald wordt (door Lennart en Daan van Prooijen): 

Petrus, Petrus 
Gewone visserman  
Op een dag kwam Jezus bij je 
En vroeg ga je mee 
Toen mocht jij Hem volgen 
Zelfs over zee 
  
Petrus, Petrus 
Een leerling van de Heer 
Jij was Jezus beste vriend  
Je ging achter Hem aan 
Maar toen het echt spannend werd 
Liet jij Hem staan 
  
Petrus, Petrus  
Apostel van de Heer 
Jezus vroeg hou jij van Mij 
Ga dan de wereld in 
Vertel de mensen over Mij 
Je bent mijn vriend 

 
 

Liturgie 
 
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? 
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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 
 
 
Zingen Psalm 116 vers 1, 7 en 10  

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan, 
die trouwe HEER' voor Zijn gena vergelden? 
'k Zal bij de kelk des heils Zijn Naam vermelden. 
en roepen Hem met blijd' erkent’nis aan. 
 
10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 
verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 
 
Wet van de Here onze God 

 

Zingen Op Toonhoogte 291 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, 
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,  
‘k zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Filmpje met meester Kees Brouwer 
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Zingen Op Toonhoogte 269 vers 1, 2 en 4 

1 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m’ en zie wat niet is tot Uw eer. 
Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij; 
leid m’ op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij! 
 
2 O, Heer, heb dank, ’k mag toch de Uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed, wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam: 
’k Wil leven, Heer, tot eer van Uwe naam. 
 
4 O Heil’ge Geest, kom tot Uw heerschappij. 
Schenk een herleving en begin bij mij. 
Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid. 

 

Lezen uit de Bijbel: Mattheüs 16: 13 - 23 

 

Zingen themalied 

Petrus was een visser, gewoon een mens als wij, 

Op een dag kwam Jezus en die zei: Kom en volg Mij. 

Jezus zei: Vertrouw op Mij, ik leer je hoe het moet, 

Ik help jou bij alles wat je doet. 

 

En Petrus zei: 

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

En doendededoendoendoen wat U zegt. 

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

Elke dag een beetje meer. 

 

Petrus maakte fouten, hij was een mens als wij. 

Dan voelde hij zich schuldig: O, wat ben ik toch een ei. 

Jezus zei: Ik stierf voor jou en ben weer opgestaan. 

‘k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan. 

 

En Petrus zei: 

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

En doendededoendoendoen wat U zegt. 

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

Elke dag een beetje meer. 
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Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, dus laten wij nu zingen: 

Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen. 

Ja, ja, ja!  

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

En doendededoendoendoen wat U zegt. 

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

Elke dag een beetje meer. 

 

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

En doendededoendoendoen wat U zegt. 

Ja, ja, ja! Ik wil U volgen, Heer. 

Elke dag een beetje meer. 

Elke dag een beetje meer. 

 

Collectemoment (mogelijkheden om bij te dragen staan op de website) 

 

Verkondiging 

 

Zingen Op Toonhoogte 190 vers 1 en 4 

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. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Psalm 25 vers 2 en 7    

HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 



5 
 

 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen, waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
naar Zijn vreeverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
Zegen 

 
 

Lied na de dienst (herhaling van lied voor de dienst) 


