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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Woensdag 10 maart 2021, aanvang 19.00 uur 
 

Biddag voor gewas en arbeid 
 
 

Voorganger: Ds. Chr. van Andel, Amsterdam 
 

 
Liederen voor de dienst 
 

Geen afstand 
U bent niet bang voor mijn vragen. 
Mijn twijfel schrikt U niet af. 
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen. 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht. 
 
U bent niet verrast als ik struikel, 
niet boos of teleurgesteld. 
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid; 
daar in Uw armen vind ik herstel. 

Refrein:  
U strekt Zich uit naar mij. 
Wat ik ook doe of voel, 
er is geen afstand 
tussen U en mij. 
Er is geen schaduw van 
omkeer bij U te zien. 
Er is geen afstand 
tussen U en mij. 

 
U heet mij altijd weer welkom; 
U schudt het stof van mij af. 
Ik zie compassie en trots in Uw ogen; 
ik kom tot leven bij het zien van Uw lach. 
 
Niet langer gebukt onder schaamte: 
U heeft mij vrijgemaakt. 
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften; 
U bent een Vader die mij nooit verlaat. 

Refrein 
 
Dit is waar: ik hoor te zijn 
ik dichtbij U, U dichtbij mij. 
Ik wil nu niets anders meer. 
Ik geef mij over. 
Dit is waar, ik hoor te zijn 
Ik dichtbij U, U dichtbij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mijzelf 

Refrein 
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Maranatha 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Psalm 33 vers 7 en 11  

De grote Schepper aller dingen 
ziet, uit het ongenaakbaar licht, 
het gans gedrag der stervelingen; 
niets is bedekt voor Zijn gezicht. 
Uit Zijn vaste woning, 
waar Hij heerst als Koning, 
waar Zijn lof, Zijn eer, 
klinkt door al de bogen, 
zien Zijn Godd'lijk' ogen 
op al 't mensdom neer. 
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Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
in Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
die Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
milde zegenader, 
stel Uw vriend'lijk hart, 
op Wiens gunst wij hopen, 
eeuwig voor ons open; 
weer steeds alle smart. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 264 vers 1, 2 en 4 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
2 Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 136 vers 1, 25 en 26 

1 Looft de HEER, want Hij is goed; 
looft Hem met een blij gemoed; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
25 Looft Hem, looft Hem, al wat leeft, 
die al 't vlees zijn voedsel geeft; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
26 Geeft de God des hemels eer, 
lof zij aller scheps’len Heer'; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
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Gebed  

 

Schriftlezingen Jeremia 14 : 1 - 9 en 17 - 22 
 

Zingen Psalm 81 vers 11, 12 en 13 

11 "Ik, Ik ben de HEER; 
'k ben uw God, die heilig 
ijver voor Mijn eer; 
die u door Mijn hand 
uit Egypteland 
leidde, vrij en veilig." 
 
12 Opent uwe mond, 
eist van Mij vrijmoedig 
op Mijn trouwverbond; 
al wat u ontbreekt, 
schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
mild en overvloedig. 
 
13 "Maar Mijn volk wou niet 
naar Mijn stemme horen; 
Israël verliet 
Mij en Mijn geboôn; 
't heeft zich and're goôn, 
naar zijn lust, verkoren.” 

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

website 

 

Verkondiging ‘Gebed van Jeremia’ n.a.v. vers 22 

 

Zingen Psalm 147 vers 6 
De Heer' betoont Zijn welbehagen 
aan hen, die need’rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
en door Zijn hand zich laten leiden; 
die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem de Heer' der heren; 
wil Uwe God, o Sion, eren! 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 212 vers 1 en 3 

1 Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
3 Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wie Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 

 

Zegen 

 

Lied na de dienst 

The prayer 
I pray You'll be our eyes 
and watch us where we go, 
and help us to be wise 
in times when we don't know. 
Let this be our prayer 
when we lose our way. 
 

Laat U onze ogen zijn  
en waken waar we gaan,  
ons helpen wijs te zijn  
als wij het niet weten.  
Laat dit ons gebed zijn  
als we de weg kwijtraken. 

 
Lead us to a place, 
guide us with your grace 
to a place where we'll be safe. 
 

Breng ons naar een plek,  
leid ons met uw genade,  
naar een plek waar we veilig zullen zijn. 

 
I pray we'll find your light, 
I pray we'll find your light, 
and hold it in our hearts, 
and hold it in our hearts. 
When stars go out each night, 
stars go out each night, 
remind us where you are, 
remind us where you are. 
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Ik bid dat we uw licht vinden (2x),  
en het in ons hart houden (2x).  
Als de sterren elke nacht doven,  
de sterren elke nacht doven,  
denk dan aan ons daar waar U bent (2x). 

 
Let this be our prayer, 
let this be our prayer, 
when shadows fill our day, 
when shadows fill our day. 
 

Laat dit ons gebed zijn, (2x)  
als schaduwen onze dag vullen. (2x) 

 
Oh, oh, Lord, lead us to a place up there, 
guide us with your grace, 
guide us with your grace, 
give us faith so we'll be safe. 
 

O, o, Heer, breng ons naar een plek daarboven,  
leid ons met uw genade, (2x) 
geef ons geloof zodat we veilig zullen zijn. 

 
A world where pain and sorrow will be ended, 
and every heart, that's broken, will be mended. 
And we'll remember we are all God's children 
reaching out to touch You, 
reaching to the sky. 
 

Een wereld waar pijn en verdriet geëindigd zijn,  
en elk gebroken hart hersteld zal worden. 
En we zullen beseffen dat we allemaal Gods kinderen zijn,  
verlangend U aan te raken,  
ons uitstrekkend naar de hemel. 

 
We ask that life be kind, 
we ask that life be kind, 
and watch us from above, 
and watch us from above. 
We hope each soul will find, 
we hope each soul will find, 
another soul to love, 
another soul to love. 
 

We bidden dat het leven goed zal zijn (2x),  
en zie van boven op ons neer (2x). 
We hopen dat iedereen (2x) 
een ander vindt om lief te hebben.(2x) 

 
Let this be our prayer, 
Let this be our prayer. 
Just like every child, 
just like every child 
needs to find a place, 
Guide us with your grace, 
give us faith so we'll be safe. 
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Laat dit ons gebed zijn, (2x).  
Zoals ieder kind (2x)  
een plaats moet kunnen vinden.  
Leid ons met uw genade,  
geef ons geloof zodat we veilig zullen zijn. 

 
Needs to find a place. 
Guide us with your grace, 
give us faith so we'll be safe. 
 

Een plaats moet kunnen vinden.  
Leid ons met uw genade,  
geef ons geloof zodat we veilig zullen zijn. 

 


