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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 9 mei 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht 

 
 

Liturgie 
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 210  

U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt,  
die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft. 
Als aan U toegewijd  
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer,  
dan kniel ik voor U neer. 
 
Ik heb jou gekozen,  
opgedragen om Mijn weg te gaan,  
in Mij blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in Mijn Naam. 
 

Refrein 
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen:  
Jezus onze Heer. 

 
Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik Uw hulp verwacht;  
voltooi in mij Uw werk  
en maak in zwakheid sterk.  
Als U mijn wegen leidt,  
in moeite en in strijd,  
houd ik gelovig stand;  
Heer, neem me bij de hand. 
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Blijf in Mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen,  
vraag het in Mijn Naam. 

Refrein (2x) 
 
Belijden onze Heer, Jezus, onze Heer. Jezus, amen. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 105 vers 5 

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. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen Op Toonhoogte 274 

Heer, U bent El Elohim. 
Daarom kom ik tot U. 
Heer, U bent El Elohim, 
ik aanbid U. 
Toon mij Uw glorie, 
toon mij wie U bent. 
Toon mij Uw glorie. 
’k Wil U kennen, Heer. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing Deuteronomium 4 : 32 - 40 
 

Zingen Psalm 33 vers 5 en 6 

Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 
dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond: 
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er, 
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 
Schoon de heid'nen samen 
list op list beramen, 
God verbreekt hun raad; 
schoon de mogendheden 
snood ontwerpen smeden, 
Hij belacht haar haat. 
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Maar d' altoos wijze raad des HEEREN 
houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht; 
niets kan Zijn hoog besluit ooit keren; 
't blijft van geslachte tot geslacht. 
Zalig moet men noemen, 
die hun Maker roemen 
als hun HEER en God; 
't volk, door Hem tevoren 
gunstig uitverkoren 
tot Zijn erv' en lot. 

 

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

website 

 

Verkondiging 

 

Zingen Bachkoraal 
Jesus bleibet meine Freude 
meines Herzens Trost und Saft. 
Jesus wehret allem Leide, 
Er ist meines Lebens Kraft, 
meiner Augen Lust und Sonne, 
meiner Seele Schatz und Wonne; 
darum lass ich Jesum nicht 
aus dem Herzen und Gesicht. 

  
Jezus zal mijn vreugde blijven, 
balsem voor mijn hart, en troost; 
Jezus hoedt mij ook in ‘t lijden, 
Hij is van mijn leven de kracht, 
van mijn ogen de lust en zon, 
Hij is mijn zieleschat 
en hoogst genot; 
daarom zal Jezus altijd in mijn hart 
en nooit uit mijn ogen zijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 159 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in Zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 


