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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 16 mei 2021, aanvang 
09.30 uur 
 

Voorganger:  Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Mag ik jou tot zegen zijn 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in Zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  

 

Voor jou 
Kind, kijk op. 
Luister toch naar Mijn stem. 
Weet je niet meer dat Ik er altijd voor jou zal zijn 
Mijn kind, 
weet je dan echt niet meer, 
alles wat Ik heb gedaan deed Ik voor jou. 
Mijn kind, luister. 
 
In die nacht, als een mens werd Ik geboren 
Kwetsbaar en machteloos kwam Ik voor jou als kind zo klein 
om zo jouw Redder te zijn. 
 
Kind, kijk op. 
Wat Ik toen heb gedaan: 
Ik liet jou zien wat voor een machtig God Ik ben voor jou. 
De wonderen die Ik deed laten jou zien wat een goede God Ik ben. 
Mijn kind, luister. 
 
Op die dag aan het kruis stierf Ik voor jou; 
naar het graf in de dood vocht Ik voor jou om vrij te zijn, 
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vrij om Mijn kind te zijn. 
En Ik stond op uit het graf, de dood verslagen. 
Ik kwam thuis, maar gaf Mijn Geest. 
Jij zal nooit verlaten zijn, 
Ik zal voor altijd bij jou zijn. 
 
Mijn kind, luister. 
Mijn kind, luister. 
 
Sinds die dag maak ik plaats voor al Mijn kinderen. 
En als die dag er eindelijk is, 
kom dan binnen in je echte thuis. 
Voor jou heb ik een plaats bereid. 
 
Mijn kind Ik heb jou zo lief dat Ik voor jou 
naar de wereld door de dood ging zodat jij bij Mij kon zijn. 
Je zal voor altijd bij Mij zijn. 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 47 vers 3 en 4  

God vaart, voor het oog, 
met gejuich omhoog; 
't schel bazuingeluid 
galmt Gods glorie uit. 
Heft de lofzang aan, 
zingt Zijn wonderdaân, 
zingt de schoonste stof, 
zingt des Konings lof 
met een zuiv're galm, 
met een blijde psalm; 
Hij, de Vorst der aard', 
is die hulde waard. 
 
Zingt des Hoogsten eer, 
opdat ieder leer', 
hoe Hij heerst alom 
over 't heidendom; 
hoe Hij van Zijn troon 
geeft Zijn rijksgeboôn, 
daar het al voor bukt. 
Eed'len, gans verrukt, 
nu hun 't Godd'lijk licht 
straalt in 't aangezicht, 
delen in ons lot, 
eren Abrams God. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Because He lives (Omdat Hij leeft) 

God sent His son, they called Him Jesus. 
He came to love, heal and forgive. 
He lived and died to buy my pardon. 
An empty grave is there to prove my savior lives. 
 

God zond Zijn Zoon, Zijn naam is Jezus.  
Hij houdt van ons, heelt en vergeeft.  
Hij leed en stierf voor al mijn zonden.  
Het lege graf is het bewijs: mijn Redder leeft. 

 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, all fear is gone, 
because I know He holds the future. 
And life is worth the living, just because He lives. 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 

 
How sweet to hold a newborn baby 
and feel the pride and joy He gives, 
but greater still the calm assurance: 
this child can face uncertain day, because He lives 
 

Genieten van een kleine baby 
omdat het zoveel vreugde geeft. 
Wat geeft het rust, het zeker weten: 
dit kind is veilig en bewaard omdat Hij leeft. 
 

Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, all fear is gone, 
because I know He holds the future. 
And life is worth the living, just because He lives. 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 
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And then one day, I'll cross the river. 
I'll fight life's final war with pain. 
And then, as death gives way to victory, 
I'll see the lights of glory and I'll know He reigns. 
 

Eens komt de dag dat ik zal sterven;  
dan komt aan alle pijn een eind.  
Dan leidt de dood tot overwinning,  
want ik zal met Hem leven tot in eeuwigheid. 

 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, all fear is gone, 
because I know He holds the future. 
And life is worth the living, just because He lives. 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 

 
I can face tomorrow 
because He lives, all fear is gone 
because I know He holds the future. 
And life is worth the living, just because He lives. 
 

Ik ben niet bang voor morgen 
omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 

 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 21 vers 5  

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 
door 't heil, aan Hem bewezen! 
Hoe is zijn roem gerezen! 
O alvermogend' Opperheer, 
wat glans, wat majesteit 
hebt Gij die Vorst bereid! 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Efeze 1:15-23, 4:7-12, Habakuk 4:14-16, Johannes 14:1-3. 
 
Kindermoment 
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Zingen kinderlied Op Toonhoogte 446 
1 Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Daar zit Hij nu op de troon, 
om te helpen en te troosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. (2x) 
 
2 Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Hij regeert met vaste hand, 
van het westen tot het oosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. (2x) 
 
3 Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar zijn Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, 
zal Hij nu met blijdschap oogsten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 

 
Zingen Psalm 68 vers 9 en 10 (tijdens naspel bijdragen aan de collecten) 

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 
verdubbeld in getalen. 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
een Sinaï in heiligheid, 
omringd van bliksemstralen. 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
de kerker werd Uw buit, o HEER! 
Gij zag Uw strijd bekronen 
met gaven, tot der mensen troost, 
opdat zelfs 't wederhorig kroost 
altijd bij U zou wonen. 
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Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 73 vers 12  

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
in al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
o God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
en mij, hiertoe door U bereid, 
opnemen in Uw heerlijkheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 98 vers 4 

Laat al de stromen vrolijk zingen, 
de handen klappen naar omhoog; 
't gebergte vol van vreugde springen 
en hupp’len voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
de wereld in gerechtigheid; 
al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Zegenbede 
 
Lied na de dienst: 

Altijd welkom 
De deur staat voor je open; 
kom je even binnen lopen 
om te eten en te praten, 
al je onrust los te laten 
Want je bent toch niet vergeten 
dat je altijd hier mag eten. 
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Zie je de gedekte tafel 
op de plek waar ik ontrafel 
wat er binnen in je hart leeft, 
wat jou moed en wat jou kracht geeft? 
En ik zal geen oordeel geven, 
maar in liefde met je leven. 
 
Deel met mij in de overvloed, 
Er is genoeg 
Voel je vrij jezelf te zijn 
Je bent en blijft altijd welkom 
 
Deel met mij in de overvloed 
er is genoeg. 
Voel je vrij jezelf te zijn, 
je bent en blijft altijd welkom. 
 
Ik schenk nog eens je glas bij 
nu we bij elkaar zijn. 
Laat ons proosten op de liefde, 
en onbezorgd genieten. 
 
Als wij afscheid moeten nemen, 
weet dan dit: 
het is voor even. 
 
Altijd welkom. 

 


