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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld wijkgemeente 2 Noord 
Kerkdienst in De Parel, 20 juni 2021 
Aanvang 10.45 uur 
 

 
 
Voorganger:  Ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal 
 
 
 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Op Toonhoogte 239 
1 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
2 Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag 
‘t Is een stroom van Uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
3 Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”. 

Refrein: 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 
 

Op Toonhoogte 396 
1 Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel, en zing 
van Hem, die voor u stierf, 
en prijs Hem in all’ eeuwigheen, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
2 Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond’re pracht. 
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3 Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt, 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Psalm 103 vers 2 en 7 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
die in de nood uw redder is geweest. 
 
Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 10 vers 3 (Psalm 25 vers 3 nb)  

Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend’lijk’ ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
HEER, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 

Gods gebod 
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Zingen Op Toonhoogte 10 vers 6 en 7 (Psalm 25 vers 6 en 7 nb)  
Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand’len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar Zijn vrees in woont; 
’t heilgeheim wordt aan Zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing 2 Samuel 13: 21-23 en 32-39; 14: 21-24 

 

Filmpje kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 333 vers 1 en 2  
(collectemoment onder het naspel) 

Mijn Vader, dank U wel 
dat U steeds bij mij bent, 
dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U dat uw hand 
mij steeds behoedt en leidt, 
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid. 
Mijn Vader, dank U wel. 

 
Verkondiging: Een passieve pappa 
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Zingen Op Toonhoogte 268 vers 1 en 2    

Dank U mijn Vader  
voor al Uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt,  
mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 

Refrein 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van Uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 

Refrein 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 374 vers 1, 2 en 5    

1 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. 
 
2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
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5 Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 

Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst 

Op Toonhoogte 557 
Refrein 1 
Weet je, dat de Vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand. 

 
Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen! 
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit! 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb altijd pech, ik ga maar weg! 

Refrein 1 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! 
Mijn bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks! 
Al noemt de hele klas me sacherijn, ik mag er zijn! 
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij, God houdt van mij. God houdt van mij! 
 

Refrein 2 
Ik weet, dat de Vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand. 

 
 


