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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
6 juni 2021, aanvang 18.00 uur 
 

 
Voorganger:  Ds. W.J. Westland 
 
Op de website onder de witte knop onder de Oude Kerk is voor deze 
dienst een aantal vragen ter beantwoording/bespreking te downloaden. 
 
Liederen voor de dienst: 

I still believe 
Scattered words and empty thoughts 
seem to pour from my heart. 
I've never felt so torn before, 
seems I don't know where to start. 
But it's now that I feel Your grace fall like rain 
from every fingertip, washing away my pain. 
 

Woorden zonder samenhang en lege gedachten 
schijnen uit mijn hart te stromen. 
Ik heb me nooit eerder zo verscheurd gevoeld 
Het lijkt alsof ik niet weet waar te beginnen 
Maar nu voel ik dat Uw genade valt als regen 
van elke vingertop, en mijn pijn wegwast. 

 
I still believe in Your faithfulness, 
I still believe in Your truth, 
I still believe in Your holy word, 
Even when I don't see, I still believe. 
 

Ik geloof nog steeds in Uw trouw. 
Ik geloof nog steeds in Uw waarheid. 
Ik geloof nog steeds in Uw heilige woord. 
Zelfs wanneer ik niet zie, geloof ik nog steeds. 

 
Though the questions still fog up my mind 
with promises I still seem to bear, 
even when answers slowly unwind, 
It's my heart I see You prepare. 
But it's now that I feel Your grace fall like rain 
From every fingertip, washing away my pain. 
 

Hoewel de vragen nog steeds mijn gedachten verwarren 
met beloften die ik nog steeds schijn te dragen, 
zelfs wanneer antwoorden langzaam tevoorschijn komen, 
zie ik dat U mijn hart voorbereidt. 
Maar nu voel ik dat Uw genade valt als regen 
van elke vingertop, en mijn pijn wegwast. 

 
I still believe in Your faithfulness, 
I still believe in Your truth, 
I still believe in Your holy word, 
Even when I don't see, I still believe. 
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Ik geloof nog steeds in Uw trouw. 
Ik geloof nog steeds in Uw waarheid. 
Ik geloof nog steeds in Uw heilige woord. 
Zelfs wanneer ik niet zie, geloof ik nog steeds. 

 
The only place I can go is into your arms, 
where I throw to you my feeble prayers. 
In brokenness I can see that this was your will for me. 
Help me to know You are near. 

 
De enige plek waar ik heen kan gaan is in Uw armen, 
waar ik mijn zwakke gebeden op U werp. 
In gebrokenheid kan ik zien dat dit Uw wil was voor mij. 
Help me om te weten dat U dichtbij bent. 

 
I still believe in Your faithfulness, 
I still believe in Your truth, 
I still believe in Your holy word, 
Even when I don't see, I still believe. 
 

Ik geloof nog steeds in Uw trouw. 
Ik geloof nog steeds in Uw waarheid. 
Ik geloof nog steeds in Uw heilige woord. 
Zelfs wanneer ik niet zie, geloof ik nog steeds. 

 
I still believe… oh... I still believe, 
I still believe. 

 
Ik geloof nog steeds… o, ik geloof nog steeds, 
ik geloof nog steeds. 

 
Maan en sterren 

Er is iemand die het licht doet schijnen in de nacht. 
Er is iemand die alles vormde toen Hij sprak, 
Iemand die het hele universum heeft gemaakt, 
door wie alles is ontstaan. 
 
Hij die maan en sterren schiep, 
de oceaan zo diep, 
Hij ziet jou staan. 
Hij die ons tot leven riep,  
Zijn adem in ons blies, 
Hij kent jouw naam. 
 
Er is Iemand die groter is dan elke strijd. 
Er is Iemand die dwars door elke leugen kijkt: 
De God van het begin en het eind; 
Hij zal er altijd zijn. 
 

Refrein 
Hij kent jouw naam. 

 
Hij is Iemand die moeilijkheden niet ontwijkt, 
Hij geeft kracht, Hij geeft overwinning in de strijd, 
en zelfs als de allerbruutste storm op je wacht 
houdt Hij je vast. 
 
God van wonderen en van hoop, 
mijn anker in geloof, 
U ziet mij staan. 
God van liefde en herstel, 
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Die al mijn tranen telt, 
U kent mijn naam. 
 

U kent mijn naam  (U kent mijn naam), 
U kent mijn naam  (U kent mijn naam), 
U kent mijn naam. 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 100 vers 1 en 3 

Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
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. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 119 vers 7 en 86 

'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond 
met lust verteld, hen vlijtig onderwezen; 
uit al de schat van 't grote wereldrond 
is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 
die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 
door mij betracht, en and'ren aangeprezen. 
 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Psalm 62 vers 1 en 5 
Mijn ziel is immers stil tot God; 
van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 
In God is al mijn heil, mijn eer, 
mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 4 : 1 – 11 (tekst: vers 10 en 11) 
 
Zingen Op Toonhoogte 374 vers 1 en 5 
(tijdens naspel bijdragen aan de collecten) 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Verkondiging. Thema: In dienst van God 

1. De opdracht 
2. De uitvoering 
3. De bedoeling 

 
Zingen Psalm 108 vers 1 en 2 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor de Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in de dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
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Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 
Uw roem de volken doen verstaan; 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 326 vers 1 en 2 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, 
laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige Naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij Die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 

 
Zegen 
 
Lied na de dienst: 

Het komt door Zijn naam 
Ons getuigenis is rijk, rijk aan verhalen. 
Verhalen van wonderen, van God die ons droeg. 
En het zet ons aan tot daden, daden van liefde, 
liefde en leven zoals God heeft bedoeld.  

 
Refrein 
Want het wonder van Gods grote daden 
in mensenlevens, dat komt door Zijn naam. 
En dat we leven door de kracht van vergeving, 
herstel en genezing, dat komt door Zijn naam. 
Het komt door Zijn naam. 

 
Het getuigenis zijn wij, 
wij die vertellen van Zijn grote liefde, Zijn trouw dag aan dag. 
En Hij zal ons nooit verlaten, Zijn Geest geeft ons leven, 
leven in vrijheid en niet meer in angst. 

Refrein 
 
Wij proclameren Uw naam over hopeloosheid, 
over ongerechtigheid, over ziekte en dood. 
We proclameren Uw naam over twijfel en angst, 
over zorgen en verdriet, over mensen in nood. 
En we bidden in Uw naam om herstel en genezing, 
om de dag van bevrijding, om voorziening telkens weer. 
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Heer, wij bidden in Uw naam om geduld en vertrouwen, 
om geloof in het leven, om Uw vrijheid meer en meer. 
In Jezus’ naam! In Jezus’ naam!  

Refrein 
 
Het komt door Zijn naam! (2x) 

 


