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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 2 mei 2021, aanvang 
09.30 uur 
 

 
Voorganger:  Ds. D.Ph.C. Looijen, Amersfoort 
 
 

 
Liederen voor de dienst: 

Ik weet hoe goed mijn God is 
Ik kom met al mijn vragen, 
met wat ik niet begrijp. 
Ik kom met alle twijfel in mijn hart, 
ik kom zoals ik ben. 
 
Ik geef U al mijn zorgen, 
de lasten die ik draag. 
Ik geef U al wat ik te bieden heb; 
ik geef U alles terug. 
 
Ik richt mijn ogen op U 
en ik kijk naar Uw gezicht, 
en alles om mij heen vervaagt 
in Uw liefdevolle licht. 
Want ik weet hoe goed mijn God is, 
want ik weet hoe goed mijn God is. 
 
U weet waar ik mee worstel, 
al wat mij bezighoudt; 
verborgen pijn en bitterheid in mij - 
U ziet mij helemaal. 
 
Wat de wereld mij ook brengt, 
elk obstakel op mijn weg, 
ik weet hoe goed mijn God is. 
Wat de toekomst ook zal zijn, 
ik heb deze zekerheid: 
Ik weet hoe goed mijn God is. 
 
U bent zo goed; 
U bent zo goed. 
Dank U Vader. 
U bent zo goed; 
U bent zo goed. 
Dank U wel. 
 
U bent zo groot; 
U bent zo groot. 
Halleluja. 
U bent zo groot; 
U bent zo groot. 
U bent God. 
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I am not alone 
When I walk through deep waters 
I know that You will be with me. 
When I'm standing in the fire 
I will not be overcome. 
Through the valley of the shadow 
I will not fear. 
 

Als ik door diepe wateren loop 
weet ik dat U bij me bent. 
Als ik in het vuur sta 
zal er niets met mij gebeuren. 
In het dal van de schaduw 
zal ik niet bang zijn. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
In the midst of deep sorrow 
I see Your light is breaking through. 
The dark of night will not overtake me; 
I am pressing into You. 
 

Middenin de diepste ellende 
zie ik Uw licht doorbreken. 
Het duister van de nacht zal mij niet overmeesteren; 
Ik word naar U toe gedrongen. 

 
Lord, You fight my every battle, 
oh, and I will not fear. 
 

Heer, U vecht elke strijd voor mij 
en ik zal niet bang zijn. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 
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I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
You amaze me, 
redeem me. 
You call me as Your own. 
You amaze me, 
redeem me. 
You call me as Your own. 
 

U verwondert mij, 
verlost mij 
U noemt mij de Uwe. 
U verwondert mij, 
verlost mij 
U noemt mij de Uwe. 

 
You're my strength, 
You're my defender, 
You're my refuge in the storm. 
Through these trials 
You've always been faithful. 
You bring healing to my soul. 
 

U bent mijn kracht, 
U bent mijn verdediger, 
U bent mijn toevluchtsoord in de storm. 
Door al deze beproevingen heen 
bent U altijd trouw geweest. 
U brengt genezing voor mijn ziel. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. (2x) 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
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Voorzang Psalm 97 vers 1  
God heerst als Opperheer; 
dat elk Hem juichend eer'; 
gij, aarde, zee en eiland, 
verheug u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
der wolken donkerheid; 
Hij vestigt Zijne troon 
op heil'ge rijksgeboôn, 
vol recht en wijs beleid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 97 vers 7 

Gods vriend'lijk aangezicht 
heeft vrolijkheid en licht 
voor all' oprechte harten, 
ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
verblijdt u steeds in God; 
roemt, roemt Zijn heiligheid; 
zo word' Zijn lof verbreid 
voor al dit heilgenot. 

 
Gods gebod – Romeinen 12 : 9 - 21 
 
Zingen Op Toonhoogte 35 vers 4 en 5 (Psalm 86 NB) 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
laat mij in Uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van Uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, Uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wond’ren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, Uw goedheid is zeer groot. 
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Gebed 
 
Schriftlezing Handelingen 6 en 7 : 51 – 8 : 3 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 562 (tijdens naspel bijdragen aan de collecten) 

1 Wij willen samen vieren  
dat God van mensen houdt,  
en dat Hij in ons midden  
Zijn rijk van liefde bouwt. 
 
Refrein 

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,  
omdat wij kind’ren van de Vader zijn. 

 
2 Wij willen samen delen  
met kind’ren klein en groot,  
en net als Jezus geven  
aan anderen in nood. 

Refrein 
 
3 Wij willen samen leven,  
als vrienden verder gaan,  
en steeds opnieuw vergeven  
wie ons heeft pijn gedaan. 

Refrein 
 
4 Wij willen samen spelen  
in huis en op de straat,  
geduldig zijn en helpen,  
wanneer het moeilijk gaat. 

Refrein 
 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 323  

Refrein 
Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
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(Tegenstem) 
Wij juichen, tot eer 
Van onze God, die ons liefheeft. 
Wij juichen, tot eer van onze God. 

 
1 Liefde bedekt Zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees. 
 

(Tegenstem) 
Liefde is zijn schepping, 
zou Hij jou vergeten? 

Refrein 
 
2 Wees als een boom die vrucht draagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 

 
(Tegenstem) 
Wees een boom die vrucht draagt, 
drink het levend water. 

  Refrein 
 
3 Wees dan het licht der wereld,  
stralend herkenbaar van ver,  
zodat men God zal eren,  
blinkende Morgenster, looft Hem. 

 
(Tegenstem) 
Wees het licht der wereld,  
zodat men God eren zal,  
looft Hem. 

  Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 89 vers 7 en 8 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
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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. 

 
Zegenbede 
 
Zingen vers 1 en 6 van het Wilhelmus 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in de dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
de koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
Lied na de dienst 

Gods zegen voor jou 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
Waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
Over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
Leef je geloof elke dag! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 
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Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 

 


