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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld wijkgemeente 2 Noord 
Kerkdienst in De Parel, 6 juni 2021, aanvang 10.45 uur 
 

 
 
Voorganger:  Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen 
 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Dank U wel voor de sterren en de maan  
 Dank U wel voor de sterren en de maan, 

dank U wel voor het groeien van het graan, 
dank U wel voor de dieren in de wei,. 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in het gras, 
dank U wel voor de vissen in de plas, 
dank U wel voor de bossen en de hei, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind, 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind, 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij, 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 

 
Ik droomde eens en zie ik liep 

‘k Droomde eens en zie, 
ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad..." 
 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen..." 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 141 vers 1 en 2 

Leid mij Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan Uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in ’t barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met Uw Geest steeds meer (2x). 
 
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). 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Begintekst Jesaja 44 : 3 
 
Zingen Psalm 81 vers 12  

Opent uwe mond, 
eist van Mij vrijmoedig 
op Mijn trouwverbond; 
al wat u ontbreekt, 
schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
mild en overvloedig. 

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

Zingen Op Toonhoogte 69 (naar Psalm 139) 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan, 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend, 
en waar ik ook naartoe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
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Refrein: 
Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Heer U bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Elke dag. 

 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent, 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

Refrein 
 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 

 

Schriftlezing Handelingen 2 : 1 – 4 en Efeze 5 : 18b 

 

Kindermoment, aansluitend zingen Op Toonhoogte 50 (naar Psalm 117) 
Looft de Here, alle gij volken, 
prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. 
Halleluja. 

 
Zingen Psalm 36 vers 3a-2b (collectemoment onder het naspel) 

Bij U, HEER, is de levensbron; 
Uw licht doet, klaarder dan de zon, 
ons 't heuglijk licht aanschouwen. 
Wees, die U kennen, mild en goed, 
en toon d' oprechten van gemoed 
Uw recht, waar z' op vertrouwen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 
hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 
Een volle beek van wellust maakt 
hier elk in liefde dronken. 
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Verkondiging; thema: Waar ben je vol van? 

 

Zingen Op Toonhoogte 138     

(2 maal) 

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart. 

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Psalm 145 vers 3    

Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
gedachtig aan de milde overvloed 
van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
en juichen van al Uw gerechtigheen. 
De HEER' is goed en vriend'lijk en weldadig, 
barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 

 

Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst 

Op die dag 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus, 
eenmaal heelt U iedere wond. 
Heel de oude wereld verdwijnt, 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus, 
eenmaal zal het duidelijk zijn. 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt, 
de angst voorbij. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus, 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal oog in oog met U Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
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Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij. 
Dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus, 
en klinkt het overwinningslied. (2x) 
 
Eenmaal oog in oog met U Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw, 
U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus, 
en klinkt het overwinningslied. 

 


