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

 
Voorganger:  Ds. B.J. van der Graaf, Amsterdam 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Goedheid van God 
Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van Uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 (Refrein) 
 

Bridge 2x: 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 

 
(Refrein 2x) 

 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 

 
Ik leef 

Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
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Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef... 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 47 vers 3 

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. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 137 

Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon.. 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon.. 
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Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 282 

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Ezechiel 47:1, 8-12 en Johannes 7:37-44 
 
Kindermoment met kinderlied Op Toonhoogte 491 
          Elk couplet wordt 2x achtereen gezongen 

1 Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
in mijn hart. 
 
2 Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
 
3 Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
 
4 Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
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Zingen Psalm 42 vers 1 en 3  
(tijdens naspel bijdragen aan de collecten) 

 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER';  
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
want ik zal Zijn Naam nog loven. 

 
Verkondiging: Leven uit de Geest die leven geeft 
 
Zingen LvK 247 

1 De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
Zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield 
maakt een wat is verdeeld. 
 
2 Wij zijn in Hem gedoopt, 
Hij zalft ons met Zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, 
wie wordt Zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
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3 De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 149 vers 1 en 5 

Looft, looft de HEER', Die onbedwongen 
een nieuw gezang zij toegezongen, 
in 't midden Zijner gunstelingen, 
die Hem ter ere zingen. 
Dat Israel, met blijde klank, 
zijn milde Schepper loov' en dank'; 
dat Sions kroost, met lofgejuich, 
zich voor zijn Koning buig'. 
 
Zo zal de heerlijkheid der vromen 
op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 
zo schenkt Gods goedheid hun begeren. 
Lof zij de HEER' der heren. 

 
Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst: 

Sela medley 
Aan het einde van de dag 
kniel ik aan Uw voeten neer. 
Alles wat ik deed en dacht 
is bij U bekend, mijn Heer. 
Ik mag wonen in Uw huis; 
ik mag schuilen in Uw tent. 
Met Uw liefde om mij heen 
weet ik dat ik geborgen ben. 
 
Geef ons vrede, 
schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede, 
geef ons vrede, 
waarop de schepping wacht 
 
‘k Zie Uw rijk in al die dromen. 
‘k Zie Uw licht in elke traan. 
En ik bid: Uw rijk kome, 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
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De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Dona nobis pacem. 

 


