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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
20 juni 2021, aanvang 18.00 uur 
 
Voorganger:   
Dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk 
(beroepen predikant) 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Alfa en Omega 
Als de wereld lijkt te breken 
en de hoop lijkt uitgedoofd, 
klinkt Uw stem die ons verzekert 
dat U doet wat U belooft. 
Grijp dan in waar mensen lijden 
en laat ons Uw handen zijn, 
om met daden te bewijzen: 
eens zal alles anders zijn. 

 
U bent alfa en omega. 
U zag het eind voor het begin. 
U zult altijd met ons meegaan. 
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind. 

 
Heel de wereld zal herleven, 
vrij van honger en geweld. 
Wie nu ziek is, wordt genezen. 
Wat kapot ging, wordt hersteld. 
U houdt alles vast in handen. 
U bent sterker dan de angst. 
U bent steeds het vaste anker, 
waarop ik vertrouwen kan. 
 

U bent alfa en omega. 
U zag het eind voor het begin. 
U zult altijd met ons meegaan. 
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind. 
 

You make all things new 
You have always been here by my side 
through the darkest and the coldest night. 
When uncertainty comes knocking at my door again 
You set my feet upon the solid rock, instead. 
 
U bent altijd dichtbij mij geweest 
in de koudste en donkerste nacht. 
Wanneer de onzekerheid weer op mijn deur klopt, 
zet U, in plaats daarvan, mijn voet op de rots. 
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You reminded me of the promise 
that You will never leave, nor forsake me. 
Loving God, faithful Father! 
Be lifted up, be lifted up, be lifted up. 
 
U herinnerde mij aan de belofte 
dat U mij nooit zult begeven of verlaten. 
Liefdevolle God, trouwe Vader, 
wees verhoogd, wees verhoogd, 
wees verhoogd.  (2x) 
 
God, You break every lie 
through the word You’ve spoken over my life. 
In every season I have learned to fix my eyes on You. 
In every season I have seen your faithfulness. 
 
God, U breekt elke leugen, 
door Uw woord, dat is uitgesproken over mijn leven. 
In elk seizoen heb ik geleerd, mijn ogen op U te richten. 
In elk seizoen heb ik Uw trouw gezien. 
 
You reminded me of the promise 
that You will never leave, nor forsake me. 
Loving God, faithful Father! 
Be lifted up, be lifted up, be lifted up. (2x) 
 
U herinnerde mij aan de belofte 
dat U mij nooit zult begeven of verlaten. 
Liefdevolle God, trouwe Vader, 
wees verhoogd, wees verhoogd, wees verhoogd.  (2x) 
 
You make all things new, You make all things new. 
I will trust the promise, my faith is in You. 
You make all things new Jesus, 
You make all things new. 
I will trust Your Holy Word. 
I will trust You, I will trust You, I will trust You, 
in every season I will trust You. 
 
U maakt alle dingen nieuw, U maakt alle dingen nieuw. 
Ik zal de belofte geloven, Ik geloof in U. 
U maakt alles nieuw, Jezus, 
U maakt alles nieuw. 
Ik vertrouw Uw heilig woord. 
Ik vertrouw U, ik vertrouw U, Ik vertrouw U, 
in elk seizoen. Zal ik op U vertrouwen. 
 
You reminded me of the promise 
that You will never leave, nor forsake me. 
Loving God, faithful Father! 
Be lifted up, be lifted up, be lifted up. (2x) 
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U herinnerde mij aan de belofte 
dat U mij nooit zult begeven of verlaten. 
Liefdevolle God, trouwe Vader, 
wees verhoogd, wees verhoogd, wees verhoogd.  (2x) 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 105 vers 22 

Zij werden daaglijks begenadigd, 
met manna, hemels brood, verzadigd. 
Gods hand bracht, in dat dorre oord, 
rivieren uit een steenrots voort. 
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 
aan Abraham, had toegezegd. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 95 vers 1 en 5 

Komt, laat ons samen Isrels HEER', 
de rotssteen van ons heil, met eer, 
met Godgewijde zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht 
met een verheven lofgedicht 
en blijde psalmen juichend groeten. 
 
Verhardt u niet; neemt Zijn genâ 
ootmoedig aan". "Laat Meriba, 
laat Massa u ten afschrik wezen, 
waar 'k door uw vaders ben verzocht, 
toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 327  

1 Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor Uw Naam. 
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2 Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 17: 1-7 
 
Zingen Psalm 78 vers 8 

Ook spleten zelfs de rotsen op Zijn wenken, 
geen afgrond kon het volk ooit milder drenken; 
de woestenij gaf zuiv're watervlieten, 
die d' Almacht uit de steenrots voort deed schieten, 
gelijk een stroom, die golvend afgegleên, 
zijn armen spreidt door al de velden heen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 250 vers 1 en 2  

Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 334  

1 O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring  
de wereld zie die U hebt voortgebracht;  
het sterrenlicht, het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 
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Refrein (2x) 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij. 

 
2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen  
tot in de dood gegaan is als een lam,  
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Refrein (2x) 
 
3 Als Christus komt met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 

Refrein (2x) 
 
Zegen 
 
Lied na de dienst: 

Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Zie jij de boog nog in de wolken staan? 
Of zit je hoofd zo vol gestopt 
waardoor je onbereikbaar wordt, 
waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan? 
 
De dief is bezig met stelen. 
Hij rooft de vreugde uit je leven weg. 
Toch is het mogelijk in de strijd 
dat je van binnen wordt verblijd, 
als je alles wat je vasthoudt bij Hem neerlegt. 
 
Dan mag je het weer zien, 
als je alles bij Hem neerlegt. 
Als je alles in Zijn handen legt 
kan jij Zijn schoonheid zien. 
Je mag het dan weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij jou gegeven heeft. 
Je mag het dan weer zien. 
 
Dus richt je ogen naar boven, 
ook als de last je zicht vertroebeld heeft. 
Want het blijft een zekerheid 
dat God je hele leven leidt; 
o. en dat te weten is wat echte rust geeft. 
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Dan gaat de wereld weer open, 
de dingen die je zo vaak hebt gemist; 
een zachte stem in de natuur; 
kleine wonderen ieder uur 
die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is. 
 
Dan mag je het weer zien, 
als je alles bij Hem neerlegt. 
Als je alles in Zijn handen legt 
kan jij Zijn schoonheid zien. 
Je mag het dan weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij jou gegeven heeft. 
Je mag het dan weer zien. 
 
Ik mag het nu weer zien, 
nu ik alles bij Hem neerleg. 
Nu ik alles in Zijn handen leg 
kan ik Zijn schoonheid zien. 
Ik mag het nu weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij mij gegeven heeft; 
ik mag het nu weer zien, 
ik mag het nu weer zien. 

 


