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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 7 februari 2021, 
aanvang 09.30 uur 
 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Voorganger:  Ds. C.H. Bax, Ede 
 
 

Lied voor de dienst: God van liefde en trouw 
God van liefde, God van trouw, 
U die alles schiep, 
mij ook maakte, mij hier ziet, 
mij in ’t leven riep: 
In de stilte, in de storm 
bent U om me heen. 
God van liefde, God van trouw, 
U laat nooit alleen. 
 
God van vrede, God van recht, 
van gerechtigheid, 
U die mij beschermt, vergeeft, 
mij van schuld bevrijdt, 
slaan de golven om mij heen, 
Heer, U bent erbij. 
God van liefde, God van trouw, 
U ziet om naar mij. 
 
In de stilte, in de storm 
bent U om me heen. 
God van liefde, God van trouw, 
U laat nooit alleen. 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang 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. 
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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. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst Jozua 24 : 15 
 
Zingen Psalm 146 vers 1 en 3  

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. 

 
Lezing 1e deel formulier Heilig Avondmaal (als wetslezing) 

 

Zingen Psalm 19 vers 5 

Des HEEREN vrees is rein; 
zij opent een fontein 
van heil, dat nooit vergaat, 
Zijn dierbre leer verspreidt 
een straal van billijkheid, 
daar z' all' onwaarheid haat. 
Z' is 't mensdom meerder waard, 
dan 't fijnste goud op aard'. 
Niets kan haar glans verdoven. 
Zij streeft in heilzaam zoet, 
tot streling van 't gemoed, 
de honing ver te boven. 

 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest 

 

Schriftlezing Johannes 6 : 51 – 71 , tekst vers 66 - 68 
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Kindermoment 

 

Kinderlied Op Toonhoogte 498 vers 1 en 2 

‘k heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

Zingen Psalm 27 vers 1, 5 en 7 

1 God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? 
Hij is de Heer', die hulp verschaft in nood. 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen. 
Hij is 't, die mij beveiligt voor de dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woen, 
en aanrukt’ om zich met mijn vlees te voen, 
stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
de voet en viel, omdat het God verlaat. 
 
5 Mijn hart zegt mij, o Heer', van Uwentwegen: 
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht!". 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek de zegen 
alleen bij U, o bron van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer'. 
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 
 
7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 

 

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

de website) 
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Verkondiging 

 

Zingen Op Toonhoogte 4 (Psalm 16 van Psalmen voor nu)) 

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig; 
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer.  
De rest is overbodig 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar ik zal dat nooit doen.  
En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht,  
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in Uw handen 
en ik kom goed terecht,  
want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat Hij er is.  
Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God.  
Ik val niet uit Zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf.  
Want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 
heel dicht bij U, mijn God,  
zal ik gelukkig zijn. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 311    

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor Uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade; 
Uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot. 
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Zegen 

 

Lied na de dienst: Heer, ik wacht op U 


