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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, Eerste Pinksterdag  
23 mei 2021, aanvang 09.30 uur 
 

Openbare belijdenis van het geloof 
(Als u de nieuwe lidmaten na de dienst wilt feliciteren:  
zie helemaal onderaan) 

 
Voorganger:  Ds. E. van Rooijen, Noordeloos 
 
Liederen voor de dienst: 

Broken vessels (gebroken vaten) 
All these pieces, 
broken and scattered, 
in mercy gathered, 
mended and whole. 
Empty handed 
but not forsaken. 
I've been set free, I've been set free. 
 

Al deze stukken,             
gebroken en verstrooid, 
in genade verzameld, 
hersteld en geheeld. 
Met lege handen, 
maar niet verlaten  
Ik ben bevrijd, ik ben bevrijd  

 
Amazing grace, how sweet the sound 
that saved a wretch like me. 
I once was lost, but now I'm found, 
was blind, but now I see. 
 

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

 
Oh I can see you now, 
Oh I can see the love in Your eyes, 
Laying yourself down, 
raising up the broken to life. 
 

O, ik kan U nu zien  
O, ik kan de liefde in Uw ogen zien. 
U heeft zichzelf gegeven 
om de gebrokene het leven te geven. 

 
You take our failure, 
You take our weakness, 
You set Your treasure 
in jars of clay. 
So take this heart, Lord 
I'll be Your vessel, 
the world to see 
Your life in me. 
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U neemt onze tekortkomingen, 
U neemt onze zwakheid , 
U bergt Uw schat  
in vaten van klei. 
Dus neem dit hart, Heer, 
ik zal Uw vat zijn, 
zodat de wereld  
Uw liefde in mij kan zien. 

 
Amazing grace, how sweet the sound 
that saved a wretch like me. 
I once was lost, but now I'm found, 
was blind, but now I see. 
 

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

 
Oh I can see You now, 
Oh I can see the love in Your eyes, 
Laying yourself down, 
raising up the broken to life. 
 

O, ik kan U nu zien.  
O, ik kan de liefde in Uw ogen zien. 
U heeft zichzelf gegeven 
om de gebrokene het leven te geven. 

 
Amazing grace, how sweet the sound 
that saved a wretch like me. 
I once was lost, but now I'm found, 
was blind, but now I see. 
 

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 

 
Oh I can see You now, 
Oh I can see the love in Your eyes, 
Laying yourself down, 
raising up the broken to life. 
 

O, ik kan U nu zien.  
O, ik kan de liefde in Uw ogen zien. 
U heeft zichzelf gegeven 
om de gebrokene het leven te geven. 

 
Verlangen 

Heer, wij komen met lege handen 
vol verlangen naar meer van U. 
Laat Uw vuur in ons midden branden, 
leid ons naar U, kom nu. 
Heer, wij komen met lege handen 
vol verlangen naar meer van U. 
Laat Uw vuur in ons midden branden, 
leid ons naar U, kom nu. 
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Refrein 
Hier ben ik Heer, 
hier, in Uw aanwezigheid 
vind ik vrede, rust en vrijheid. 
Jezus, ik dorst. 
Mijn verlangen gaat uit naar U, 
Jezus, naar U alleen. 

 
Heer, wij bidden met open handen 
om vervulling en nieuwe kracht. 
Raak ons aan, breng herstel, verander, 
kom en vernieuw ons hart. 

Refrein (3 x) 
Hier ben ik Heer, 
hier, in Uw aanwezigheid 
vind ik vrede, rust en vrijheid. 
Jezus, ik dorst. 
Mijn verlangen gaat uit naar U, 
Jezus, naar U alleen. 

 
Jezus, naar U alleen. 
Jezus, naar U alleen. 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang ‘Wat hou ik van Uw huis’ (Psalm 84) 

Wat hou ik van Uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
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Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
Wat hou ik van Uw huis! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 51 vers 4 en 5 

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 
dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
En in mijn geest de ware rust herboren. 
 
Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden; 
delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 
en spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER, 
die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
vernieuw in mij een vaste geest, en leer 
mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 68 vers 10 

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? 
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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. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Handelingen 2 : 1 - 8 
 
Zingen Psalm 119 vers 3 en 4 (tijdens naspel bijdragen aan de collecten) 

Och, schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest! 
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 
 
Ik zal, oprecht van hart, Uw naam, o HEER, 
gestaâg de roem van Uwe grootheid geven, 
als ik 't gezag en 't heilig oogmerk leer 
van 't vlekk'loos recht, door Uwe hand beschreven. 
'k Zal Uw geboôn bewaren tot Uw eer; 
verlaat mij toch niet gans'lijk in dit leven. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 27 vers 1 en 7 

God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? 
Hij is de Heer', die hulp verschaft in nood. 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen. 
Hij is 't, die mij beveiligt voor de dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woen, 
en aanrukt’ om zich met mijn vlees te voen, 
stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
de voet en viel, omdat het God verlaat. 
 
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 
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Voorbereiding op de belijdenis 
 
Belijdenis van  

• Elise Boon 

• Hannelot van den Bos 

• Paul Visser 

• Riemke Visser-de Bruin 

• Hillianne van Wijngaarden 
 
Zegen 
 
Toezingen Psalm 118 vers 12 

Dit is de dag, de roem der dagen, 
die Isrels God geheiligd heeft; 
laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
och HEER, geef heil op deze dag; 
och, dat men op deez' eerstelingen 
een rijke oogst van voorspoed zag. 

 
Persoonlijk getuigenis 
 
Zingen door Elise en Hillianne: `Vol ontzag` 

Ontzagwekkend is Uw heiligheid. 
Grenzeloos Uw grote kracht. 
Onbetwistbaar soevereine God, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Fascinerend mooi is Uw persoon. 
Uw karakter is volmaakt. 
Oogverblindend licht wanneer U spreekt, 
het Woord dat mensen raakt. 
 

Refrein: 
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U, 
niemand is aan U gelijk. 
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U, 
niemand is aan U gelijk. 

 
Uw barmhartigheid is eindeloos, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Liefdevol ontfermend is Uw hart, 
Uw trouw duurt voor altijd. 
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Uw genade is zo weergaloos. 
Alles waarheid wat U zegt. 
Ondoorgrondelijk in wat U doet, 
Uw oordelen zijn recht. 

(Refrein 2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 63 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

 
Zegen 
 
Zingen door Hannelot, Elise en Hillianne: ‘Mercy’ 

I'm living proof 
of what the mercy of God can do. 
If you knew me then, you'd believe me now. 
He turned my whole life upside down, 
took the old and He made it new. 
That's just what the mercy of God can do. 
 

Ik ben het levende bewijs 
van wat de genade van God kan doen. 
Als je me toen gekend had, zou je me nu geloven. 
Hij draaide mijn hele leven volkomen om, 
Hij nam het oude en maakte het nieuw. 
De genade van God kan dat doen. 
 

Now I'm alive to tell the story 
how I've overcome 
by His goodness and mercy 
and the power of His blood. 
And I'm so glad that my freedom 
wasn't based on what I've done, 
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but His goodness and mercy 
and the power of the blood (so much power in the blood oooh) 

 
Nu leef ik om het verhaal te vertellen 
hoe ik heb overwonnen 
door Zijn goedheid en genade 
en de kracht van Zijn bloed. 
Ik ben zo blij dat mijn vrijheid 
niet rust op wat ik heb gedaan, 
maar op Zijn goedheid en genade 
en de kracht van het bloed (zoveel kracht in het bloed, oh, mm). 

 
I thought I deserved 
to be six feet beneath the earth 
for all the things I've done and the things I've said, 
the choices made that I regret. 
Oh, I would still be lost, 
oh, but for the mercy of God 
 

Ik dacht dat ik verdiende 
om te sterven en begraven te worden 
om alle dingen die ik heb gedaan en gezegd, 
mijn keuzes die ik betreur. 
O, ik zou nog steeds verloren zijn, 
als de genade van God er niet was geweest. 

 
Now I'm alive to tell the story 
how I've overcome 
by His goodness and mercy 
and the power of His blood. 
And I'm so glad that my freedom 
wasn't based on what I've done, 
but His goodness and mercy 
and the power of the blood (so much power in the blood oooh) 

 
Nu leef ik om het verhaal te vertellen 
hoe ik heb overwonnen 
door Zijn goedheid en genade 
en de kracht van Zijn bloed. 
Ik ben zo blij dat mijn vrijheid 
niet rust op wat ik heb gedaan, 
maar op Zijn goedheid en genade 
en de kracht van het bloed (zoveel kracht in het bloed, oh, mm). 
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Was the cross meant for me, 
that my Savior carried, 
now I've been made free 
by the mercy of God. 
 

En hoewel het kruis voor mij was bedoeld, 
dat mijn Redder droeg, 
ben ik nu vrijgemaakt 
door de genade van God. 

 
Was the grave meant for me 
where my sin lay buried, 
now I stand redeemed 
by the mercy of God. 
 

En hoewel het graf voor mij was bedoeld, 
waar mijn zonde begraven lag, 
ben ik nu verlost 
door de genade van God. 

 
Was the cross meant for me, 
that my Savior carried, 
now I've been made free 
by the mercy of God. 
 

En hoewel het kruis voor mij was bedoeld, 
dat mijn Redder droeg, 
ben ik nu vrijgemaakt 
door de genade van God. 

 
Was the grave meant for me 
where my sin lay buried, 
now I stand redeemed 
by the mercy of God. 
 

En hoewel het graf voor mij was bedoeld, 
waar mijn zonde begraven lag, 
ben ik nu verlost 
door de genade van God. 
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And I'm alive to tell the story 
how I've overcome. 
It’s His goodness and mercy 
and the power of His blood. 
And I'm so glad that my freedom 
wasn't based on what I've done, 
but His goodness and mercy 
and the power of the blood. 

 
En nu leef ik om het verhaal te vertellen 
hoe ik heb overwonnen; 
Het zijn Zijn goedheid en genade 
en de kracht van Zijn bloed. 
Ik ben zo blij dat mijn vrijheid 
niet rust op wat ik heb gedaan, 
maar op Zijn goedheid en genade 
en de kracht van het bloed. 

 
His goodness and mercy, 
and the power of the blood. 
 

Het is Zijn goedheid en genade 
en de kracht van het bloed 
 

It's His goodness and mercy, 
and the power of the blood. 
 

Het is Zijn goedheid en genade 
en de kracht van het bloed. 

 
What can wash away my sin? 
Nothing but the blood of Jesus 
What can make me whole again? 
Nothing but the blood of Jesus 
Oh, nothing but the blood of jesus 
 

Wat kan mijn zonden afwassen? 
Niets dan het bloed van Jezus. 
Wat kan mij weer heel maken? 
Niets dan het bloed van Jezus. 
O, niets dan het bloed van Jezus. 
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Lied na de dienst: 
Op Toonhoogte 397 

Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag 
dat U terugkomt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon. 
 Refrein 

(Maar) tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent, 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt 
en uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk. 
Tot aan die dag! 

 
Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 

Refrein 
 
Ik verlang zo naar de dag 
dat ik neerkniel aan uw voeten 
en ik U mag herkennen aan uw stem. 
(En) als we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden, 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 

Refrein (2x) 
 
Helaas is het in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk de nieuwe lidmaten na de 
dienst in de kerk te feliciteren. 
Uw goede wensen zijn natuurlijk wel per post welkom! 
 
Elise Boon 

Dillenburgstraat 15, 3071 HA Rotterdam 
 
Hannelot van den Bos 
 Nieuweweg 225, 3371 CN Hardinxveld-Giessendam 
 
Paul Visser en Riemke Visser-de Bruin 

Sluisweg 106, 3371 EX Hardinxveld-Giessendam 
 
Hillianne van Wijngaarden 

Sluisweg 58, 3371 EW Hardinxveld-Giessendam 
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