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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst in De Parel, 2e Pinksterdag 23 mei 2021, 
aanvang 18.00 uur 
 

 
 
Voorganger:  Ds. G.J. Roest, Huizen 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Revelation song (lied bij Openbaring) 
Worthy is the Lamb who was slain! 
Holy, holy is He. 
Sing a new song to Him who sits on 
heaven's mercy seat. 
 

Waardig is het Lam dat werd geslacht. 
Heilig, heilig is Hij. 
Zing een nieuw lied voor Hem die zit 
op de hemelse genadetroon. 
 

Worthy is the Lamb who was slain! 
Holy, holy is He. 
Sing a new song to Him who sits on 
heaven's mercy seat. 
 

Waardig is het Lam dat werd geslacht. 
Heilig, heilig is Hij. 
Zing een nieuw lied voor Hem die zit 
op de hemelse genadetroon. 
 

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, 
Who was and is and is to come. 
With all creation I sing praise to the King of kings: 
You are my everything and I will adore You. 
 

Heilig, heilig, heilig is de Here God almachtig, 
Die was, is en zal komen. 
Met de hele schepping zing ik lof aan de Koning der Koningen: 
U bent mijn alles en ik zal U aanbidden. 

 
Clothed in rainbows of living color, 
flashes of lightning, rolls of thunder. 
Blessing and honor strength and glory and power be 
to You the only wise King. 
 

Bekleed met een regenboog van levende kleur, 
bliksemflitsen, rollende donder. 
Zegen en eer, sterkte en glorie en kracht  
voor U, de alwijze Koning. 
 

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, 
Who was and is and is to come. 
With all creation I sing praise to the King of kings: 
You are my everything and I will adore You. 
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Heilig, heilig, heilig is de Here God almachtig, 
Die was, is en zal komen. 
Met de hele schepping zing ik lof aan de Koning der Koningen: 
U bent mijn alles en ik zal U aanbidden. 

 
Filled with wonder, awestruck wonder 
at the mention of Your name. 
Jesus, Your name is power, breath and living water 
Such a marvelous mystery. 
 

Vol verwondering, verwondering vol ontzag 
als Uw naam genoemd wordt. 
Jezus, Uw naam is kracht, adem en levend water. 
Wat een prachtig geheim. 

 
Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, 
Who was and is and is to come. 
With all creation I sing praise to the King of kings: 
You are my everything and I will adore You, I will adore You.. 
 

Heilig, heilig, heilig is de Here God almachtig, 
Die was, is en zal komen. 
Met de hele schepping zing ik lof aan de Koning der Koningen: 
U bent mijn alles en ik zal U aanbidden, ik zal U aanbidden. 

 
Heilige Geest van God, adem in ons midden 

(2 maal) 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
 

Refrein 
Kom, o Heilige Geest, 
Wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil'ge Geest kom nu. 

 
(2 maal) 

Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
 

Refrein (2 maal) 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 504 

1 Here der heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lofzingen. 
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting, 
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. 
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Refrein 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de Geest, U heb ik lief. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 
2 Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief. 

Refrein 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 116 vers 1, 2 en 10  

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
2 Ik lag gekneld in banden van de dood, 
daar d' angst der hel mij alle troost deed missen; 
ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
maar riep de HEER' dus aan in al mijn nood. 
 
10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 
verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen Op Toonhoogte 141 vers 2 en 3 

Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
Leid mij steeds door Uwe liefde,  
groeiend naar Uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des levens,  
voed mij dat ik groei naar U (2x). 
 
Laat door mij Uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O Heer Jezus, ’t wordt steeds later,   
dat Uw Geest over allen koom’.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in Uw kracht (2x). 
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Gebed  

 

Schriftlezing Ruth 1 en Handelingen 2 : 1 - 13 

 

Zingen Psalm 42 vers 2 en 5  
2 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 
tot mijn spijze, dag en nacht; 
daar mij spotters durven vragen; 
"Waar is God, Die gij verwacht?". 
Mijn benauwde ziel versmelt, 
als zij zich voor ogen stelt, 
hoe ik onder stem en snaren, 
feest hield met Gods blijde scharen. 
 
5 Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 

Collectemoment onder het naspel (zie hiervoor website of kerkblad) 

 

Verkondiging 

 

Zingen Op Toonhoogte 143 

1 Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2 Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
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3 Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand. 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand. 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
Ochtend en avond. 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 45 (naar Psalm 100)    

1 Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
2 De Heer' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof; 
looft Hem aldaar met hart en stem; 
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
4 Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 

 

Zegen 
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Lied na de dienst 
De muziek vervaagt 

De muziek vervaagt, 
langzaam wordt het stil. 
Dan kom ik bij U 
met mijn grootste wens, 
iets te geven, Heer, 
waar U blij mee bent. 
 
Ik geef U meer dan een lied, 
want een lied op zichzelf 
is niet waar U naar verlangt. 
U kijkt veel dieper in mij 
door de buitenkant heen, 
doorgrondt het diepst van mijn hart. 
 
ik wil terug naar het hart van aanbidding 
en dan gaat het om U, 
om U alleen, Jezus. 
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging 
want het gaat toch om U, 
om U alleen, Jezus. 
 
Onvolprezen Heer! 
U bent zoveel meer 
dan ik zeggen kan, 
maar al ben ik zwak, 
alles wat ik heb 
leg ik voor U neer. 
 
Ik geef U meer dan een lied, 
want een lied op zichzelf 
is niet waar U naar verlangt. 
U kijkt veel dieper in mij 
door de buitenkant heen, 
doorgrondt het diepst van mijn hart. 
 
ik wil terug naar het hart van aanbidding 
en dan gaat het om U, 
om U alleen, Jezus. 
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging 
want het gaat toch om U, 
om U alleen, Jezus. 
 


