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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 18 april 2021, aanvang 
09.30 uur 
 

In deze dienst wordt de doop bediend aan: 
 

• Bob Simon Hofman (Bob) 

• Lizz van der Plas 
 
Voorganger:  Ds. L.W. de Haan, Genderen 
 

  
Liederen voor de dienst  

Kom tot de Vader 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan; 
ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan; 
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij Zijn eigen Zoon, 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt. (2x) 
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De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

 
Another in the fire 

There's a grace when the heart is under fire. 
Another way when the walls are closing in, 
and when I look at the space between 
where I used to be and this reckoning 
I know I will never be alone. 

 
Er is een genade als het hart onder vuur ligt. 
Een andere weg, als de muren op me afkomen; 
en als ik kijk naar de afstand tussen 
waar ik vroeger was en deze afrekening 
weet ik dat ik nooit alleen zal zijn. 
 

There was another in the fire, 
standing next to me. 
There was another in the waters, 
holding back the seas. 
And should I ever need reminding 
of how I've been set free: 
There is a cross that bears the burden, 
where another died for me. 
There is another in the fire. 
 

Er was iemand anders in het vuur, 
die naast me stond. 
Er was iemand anders in de wateren 
die de zeeën tegenhield. 
En mocht ik er ooit aan herinnerd moeten worden 
hoe ik ben vrijgelaten: 
Er is een kruis dat de last draagt, 
waar iemand anders voor mij stierf. 
Iemand anders gaat door het vuur. 

 
All my debt left for dead beneath the waters. 
I'm no longer a slave to my sin anymore. 
And should I fall in the space between 
what remains of me and this reckoning, 
either way I won't bow 
to the things of this world. 
And I know I will never be alone. 
 

Al mijn schuld is voor dood achtergelaten onder de wateren 
Ik ben niet langer een slaaf van mijn zonde 
En als ik zou vallen in de ruimte tussen 
wat er van mij over is en deze afrekening, 
hoe dan ook, ik zal niet buigen 
voor de dingen van deze wereld. 
En ik weet dat ik dat nooit meer alleen zal zijn. 
 

There was another in the fire, 
standing next to me. 
There was another in the waters, 
holding back the seas. 
And should I ever need reminding 
what power set me free: 
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There is a grave that holds no body, 
and now that power lives in me. 
 

Er was iemand anders in het vuur, 
die naast me stond. 
Er was iemand anders in de wateren 
die de zeeën tegenhield. 
En mocht ik er ooit aan herinnerd moeten worden 
welke kracht mij bevrijdde: 
Er is een graf dat geen lichaam bevat, 
en nu leeft die kracht in mij. 

 
I can see the light in the darkness. 
As the darkness bows to Him 
I can hear the roar in the heavens, 
as the space between wears thin. 
I can feel the ground shake beneath us 
as the prison walls cave in. 
Nothing stands between us. 
Nothing stands between us. 
 

Ik kan het licht in de duisternis zien. 
Nu de duisternis voor Hem buigt 
kan ik het luide roepen in de hemel horen 
terwijl de afstand tussen ons klein wordt. 
Ik kan de grond onder ons voelen trillen 
terwijl de gevangenismuren instorten. 
Niets staat tussen ons in. 
Niets staat tussen ons in. 
 

There is no other name 
but the name that is Jesus, 
He who was and still is 
and will be through it all. 
 

Er is geen andere naam 
dan de naam die Jezus is, 
Hij die was en nog is  
en er door alles heen zal zijn. 

 
So come what may in the space between 
all the things unseen 
and this reckoning: 
And I know I will never be alone (I know, come on) 
And I know I will never be alone 
 

Dus wat er ook gebeurt in de ruimte tussen 
alle onzichtbare dingen 
en deze afrekening: 
Ik weet dat ik nooit alleen zal zijn. 

 
There'll be another in the fire 
standing next to me. 
There'll be another in the waters 
holding back the seas. 
And should I ever need reminding 
how good You've been to me, 
I'll count the joy come every battle 
'Cause I know that's where You'll be 
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Er zal een ander in het vuur zijn, 
die naast me staat. 
Er zal een ander in de wateren zijn 
die de zeeën tegenhoudt. 
En mocht ik ooit eraan herinnerd moeten worden 
hoe goed U voor mij bent geweest, 
dan denk ik aan  de vreugde, welke strijd er ook komt, 
omdat ik weet dat U erbij zult zijn. 
 

I can see the light in the darkness. 
As the darkness bows to Him 
I can hear the roar in the heavens, 
as the space between wears thin. 
I can feel the ground shake beneath us 
as the prison walls cave in. 
Nothing stands between us. 
Nothing stands between us. 
 

Ik kan het licht in de duisternis zien. 
Nu de duisternis voor Hem buigt 
kan ik het luide roepen in de hemel horen 
terwijl de afstand tussen ons klein wordt. 
Ik kan de grond onder ons voelen trillen 
terwijl de gevangenismuren instorten. 
Niets staat tussen ons in. 
Niets staat tussen ons in. 

 
There'll be another in the fire 
standing next to me. 
There'll be another in the waters 
holding back the seas. 
And should I ever need reminding 
how good You've been to me, 
I'll count the joy come every battle 
'Cause I know that's where You'll be 
 

Er zal een ander in het vuur zijn, 
die naast me staat. 
Er zal een ander in de wateren zijn 
die de zeeën tegenhoudt. 
En mocht ik ooit eraan herinnerd moeten worden 
hoe goed U voor mij bent geweest, 
dan denk ik aan  de vreugde welke strijd er ook komt, 
omdat ik weet dat U erbij zult zijn. 

 
I'll count the joy come every battle 
'Cause I know that's where You'll be. 
I'll count the joy come every battle 
'Cause I know that's where You'll be. 
 

Ik denk ik aan  de vreugde, welke strijd er ook komt, 
omdat ik weet dat U erbij zult zijn. 
Ik denk ik aan  de vreugde, welke strijd er ook komt, 
omdat ik weet dat U erbij zult zijn. 

 
I'll count the joy come every battle 
'Cause I know that's where You'll be. 
I'll count the joy come every battle 
'Cause I know that's where You'll be. 
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Ik denk ik aan  de vreugde, welke strijd er ook komt, 
omdat ik weet dat U erbij zult zijn. 
Ik denk ik aan  de vreugde, welke strijd er ook komt, 
omdat ik weet dat U erbij zult zijn. 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 105 vers 1 en 5 

Looft, looft verheugd de Heer' der Heren; 
aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierijke daan 
alom de volkeren verstaan, 
en spreekt, met aandacht en ontzag, 
van Zijne wond´ren dag aan dag. 
 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 189 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
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‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 119 vers 67 

Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 
opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren; 
en wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast, 
ai, laat het mij toch nimmer overheren. 
Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast, 
dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 

 
Lezen doopformulier 
 
Formuliergebed 
 
Zingen Op Toonhoogte 358 – de dopelingen worden binnengedragen 

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in Zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
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Refrein 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

  
In Zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk, die wereldwijd 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

Refrein 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (4x) 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (4x) 

Refrein 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

 
Gebed van het doopformulier 
 
Doopvragen aan de doopouders 

- Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en 
geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de 
verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en 
daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?  

- Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de 
artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk 
alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 

- Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u 
vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer 
naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 

 
Bediening Heilige Doop 
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Zingen Psalm 134 vers 3 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 
De gemeente beantwoordt staande de volgende vragen 

- Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente 
te bidden, opdat de vruchten van geloof en bekering in hun leven 
gezien zullen worden?  

- Wilt u Linde en Julia, die zojuist het teken van de doop ontvangen 
hebben, met liefde in uw midden opnemen als nieuwe leden van het 
lichaam van Christus, in het besef dat u mede verantwoordelijkheid 
voor hem draagt?  

- Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de 
gemeente op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar het 
Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop 
en bekering beantwoorden?  

 
Kort woord voor de doopouders 
 
Gedoopte kinderen verlaten de kerk 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Galaten 2 : 11 - 21 
 
Zingen Op Toonhoogte 244 (tijdens naspel bijdragen aan de collecten) 

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer, dat U bracht. 
En U wast mij, witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 199  

1 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik Zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 
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2 Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door Zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij Zijn sterven leef ik nu. 
 
3 Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al Zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
4 Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit Zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 118 vers 1 en 2 

Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 

 
Zegenbede 
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Lied na de dienst:  
Living hope (Nederlandse bewerking: Vaste hoop) 

How great the chasm that lay between us. 
How high the mountain I could not climb. 
In desperation, I turned to heaven 
and spoke Your name into the night. 
Then through the darkness 
Your loving kindness 
tore through the shadows of my soul. 
The work is finished, the end is written: 
Jesus Christ, my living hope. 
 

Diep was de kloof die mij van U scheidde. 
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht. 
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel 
en sprak Uw naam uit in de nacht. 
Toen brak Uw liefde dwars door het donker 
dreef elke schaduw uit mijn hart. 
Het eind is zeker: U heeft gewonnen. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Who could imagine so great a mercy? 
What heart could fathom such boundless grace? 
The God of ages stepped down from glory 
to wear my sin and bear my shame. 
The cross has spoken, I am forgiven, 
the King of kings calls me His own. 
Beautiful savior, I'm yours forever, 
Jesus Christ, my living hope. 
 

Wie kon op zoveel genade hopen? 
Wie peilt Uw liefde, betoond aan mij? 
U daalde af, Heer, vanuit de hemel; 
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.       
U werd gekruisigd; ik ben vergeven. 
De Koning zelf noemt mij Zijn kind. 
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Hallelujah, praise the one who set me free. 
Hallelujah, death has lost its grip on me. 
You have broken every chain. 
There's salvation in your name, 
Jesus Christ, my living hope. 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Hallelujah, praise the one who set me free. 
Hallelujah, death has lost its grip on me. 
You have broken every chain. 
There's salvation in your name, 
Jesus Christ, my living hope. 
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Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Then came the morning that sealed the promise, 
Your buried body began to breathe. 
Out of the silence, the roaring lion 
declared: the grave has no claim on me. 
 

Vroeg in de morgen werd het bezegeld: 
Uw dode lichaam werd opgewekt. 
Het graf is open, de Leeuw verrezen; 
nu is de dood ook mijn eind niet meer. 

 
Then came the morning that sealed the promise, 
Your buried body began to breathe. 
Out of the silence, the roaring lion 
declared: the grave has no claim on me. 
Jesus, yours is the victory, whoa! 
 

Vroeg in de morgen werd het bezegeld: 
Uw dode lichaam werd opgewekt. 
Het graf is open, de Leeuw verrezen; 
nu is de dood ook mijn eind niet meer. 

 
Hallelujah, praise the one who set me free. 
Hallelujah, death has lost its grip on me. 
You have broken every chain. 
There's salvation in your name, 
Jesus Christ, my living hope. 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Hallelujah, praise the one who set me free. 
Hallelujah, death has lost its grip on me. 
You have broken every chain. 
There's salvation in your name, 
Jesus Christ, my living hope. 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Jesus Christ, my living hope 
Oh God, you are my living hope 
 

Jezus, U mijn vaste hoop! 
Levende Heer, mijn vaste hoop! 
Jezus, U bent de hoogste Heer! 
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De doopouders na de dienst feliciteren in de kerk kan helaas nog altijd niet. Wilt u toch met de 
doopouders meeleven? Dat kan natuurlijk ook schriftelijk! 

• Siemen Hofman en Iris Hofman-van der Waal, Prins Hendrikstraat 3 

• Leon van der Plas en Joline van der Plas-Meerkerk, Parallelweg 88 
 


