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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 11 april 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. W.J. Westland 
 

 
Liederen voor de dienst: 

Thank You 
So many times 
You reached out to me. 
But I turned my back 
'cause I didn't think You had what I need. 
And now You're everything. 
You're everything to me. 
And I can't be without You, God 
You're everything 
 
Zo vaak 
stak U Uw hand uit naar mij. 
Maar ik draaide U mijn rug toe,  
omdat ik niet dacht dat U had wat ik nodig heb. 
Nu bent U alles, 
U bent alles voor mij. 
Ik kan niet zonder U, God, 
U bent alles voor mij. 
 

(Refrein) 
And I want to say thank You, 
I was lost and You found me. 
I was dead inside 
and You breathed into me 
and You brought these bones to life. 
I want to say thank You. 
Thank You for saving me. 
Thank You for loving me unconditionally, God 
 
En ik wil mijn dank uitspreken, 
ik was verloren maar U vond mij. 
Ik was dood van binnen, 
maar U blies leven in mij, 
en bracht deze beenderen weer tot leven. 
Ik wil U dankzeggen, 
Dank U dat U mij redde. 
Dank U dat U onvoorwaardelijk van mij houdt, God. 

 
You stood with open arms 
but I ran away 
'cause I was scared of the pain that came with trust. 
But I came running back 
into your embrace 
because I knew You'd still be there. 
You'd never leave me, God. 
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U stond met open armen te wachten, 
maar ik ging er vandoor 
omdat ik bang was voor de pijn die met vertrouwen meekwam. 
Maar ik kwam terug 
in Uw omhelzing, 
omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn. 
U zou me nooit verlaten, God. 
 

(Refrein) 
 
I don't deserve You, God. 
I don't deserve You, God. 
But You keep on loving me anyway. 
Oh, You'd never stop loving me, God 
 
Ik heb U niet verdiend, God (2x) 
Maar toch blijft U van mij houden. 
U zou nooit stoppen met van mij te houden, God. 
 

(Refrein) 
 
Oh, thank You. 
 
O, dank U! 

 

Fundament  
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is Zijn bloed dat redding biedt. 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 

Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al Uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 

 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij Zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 

Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al Uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 

 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met Zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 

Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al Uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Psalm 119 vers 25  

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 
waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 
dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 
dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 
gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 108 vers 1 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor de Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in de dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 

 
Geloofsbelijdenis 
 

Zingen Op Toonhoogte 284 

1 Laat m’in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2 Ik kan mij zelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In Uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
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3 Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf d’Uw’ altijd, blijf Gij de mijn! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
Uw leven moet mijn leven zijn, 
Uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 
4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk, in need’righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds’len sliep, ontbot 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 

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

Geest 

 

Schriftlezing Genesis 1 : 1-5, 1 : 31 – 2 : 3 en Filippenzen 1 : 1-11 
Kerntekst: Filippenzen 1 : 6. 
 

Zingen Psalm 89 vers 1, 3 en 8  

1 ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken, 
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 
3 De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 
 
8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 

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

website 

 

Verkondiging 
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Zingen Psalm 138 vers 3 en 4 
Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, 
van 's Heeren wegen; 
want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
op hen het oog, 
die need’rig knielen; 
maar ziet van ver met gramschap aan 
de ijd’le waan 
der trotse zielen. 
 
Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
voor mij volenden. 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 352 vers 1 en 2 

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,  
volvoert Zijn hand.  
 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem Zijner lippen overmant 
de tegenstand. 

 

Zegen 

 
 

 



6 
 

Lied na de dienst: 

Mijn leven is mijn liefdeslied 
Mijn leven is mijn liefdeslied, 
ik hoop dat U ervan geniet; 
geen halve waarheid, schone schijn, 
geen koud gebed, schijnheiligheid. 
Het licht dat U in mij ontstak, 
dat wil ik delen, overal; 
Uw offer heeft mijn hart geraakt 
en mij voor altijd tot Uw kind gemaakt. 
 
Ik dank U voor Uw trouw 
en Uw geduld, ook met mij; 
iets dat ik niet begrijp 
als ik naar mezelf kijk. 
Ik leer U nu vertrouwen. 
Ik geloof wat U zei: 
U komt terug, ook voor mij. 
Ik zal eeuwig bij U zijn. 
 
Ik leef niet meer in eigen kracht. 
Ik heb mijn offer ook gebracht, 
mijn leven bied ik aan als troon 
waardoor U zich steeds meer vertoont. 
Ik wil dat mensen U gaan zien. 
U bent geen sprookje of fantasie, 
geen wensdroom die ik zelf bedacht. 
O God, o Zoon, U overwon het graf. 
 
En ik dank U, o mijn God, 
voor Uw geduld, ook met mij; 
iets dat ik niet begrijp 
als ik naar mezelf kijk. 
Dus ik leer U nu vertrouwen. 
Ik geloof wat U zei: 
U komt terug, ook voor mij. 
Ik zal eeuwig bij U zijn. 
 
Het licht dat U in mij ontstak, 
dat wil ik delen, overal; 
Uw offer heeft mijn hart geraakt 
en mij voor altijd tot Uw kind gemaakt. 

 


