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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
4 juli 2021, aanvang 18.00 uur 
 
Voorganger:   
Ds. P. van de Voorde 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Wacht op de Heer 
God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen,   
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer. 
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen, 
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer. 
 
Dit ene is, wat heel mijn hart verlangt. 
Te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
Die veilig in Zijn huis mij bergt en hoedt. 
Wacht op de Heer mijn hart, ja wacht, houd moed. 
 
Hoor mij, o Heer, ja wijs mij toch Uw wegen, 
Wees mij een gids die veilig mij geleidt. 
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen, 
U die voor mij de weg al hebt bereid. 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt, 
Die veilig in Uw huis mij bergt en hoedt, 
Wacht op de Heer mijn hart, ja wacht, houd moed. 
 
Wacht op de Heer 
 
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt, 
Die veilig in Uw huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart. 
 
Dit ene is, wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt, 
Die veilig in Uw huis mij bergt en hoedt. 
Wacht op de Heer mijn hart, ja wacht, houd moed. 

 
Vandaag 

Gisteren is een afdruk 
van je voeten in het zand. 
En morgen is de aanblik 
van een eindeloos groot strand. 
 
De zee komt op wanneer ze wil, 
ze wist je passen uit. 
En als de wind het zand bespeelt, 
zie je nauwelijks meer vooruit. 
 
Dit is vandaag, 
en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later 
en gisteren is alweer weg. 
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Dit is vandaag, 
met z’n vreugde en zijn pijn. 
En je hoeft maar één ding te doen. 
Dat is: er zijn. 
 
Als je om je heen kijkt, 
maar je ziet niet wat je hoopt, 
en als het lijkt of je al tijden 
zonder toekomst verder loopt. 
 
Bedenk dan, als je zicht verliest: 
je loopt in Iemands zicht. 
De Aanwezige verlaat je niet, 
want de hemel gaat nooit dicht. 
 
Dit is vandaag, 
en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later 
en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, 
met z’n vreugde en zijn pijn. 
En je hoeft maar één ding te doen, 
dat is… 
 
Niets is moeilijker 
dan laten gaan. 
De toekomst, het verleden, 
maar je bent al hier, 
je kunt het aan. 
Gedragen door de Ene. 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 198 

Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 
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Refrein 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 

 
Heer, ik geloof. 
Heer, ik geloof. 

Refrein 
 
Heer, ik geloof. 
Heer, ik geloof. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 65 vers 1  

De lofzang klimt uit Sions zalen 
tot U met stil ontzag; 
daar zal men U, o God, betalen, 
geloften, dag bij dag; 
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
o, Hoorder der gebeen; 
dies zullen allerlei geslachten, 
ootmoedig tot U treen. 

 
Geloofsbelijdenis 
Zingen Psalm 86 vers 5  

Al de heid'nen, door Uw handen 
voortgebracht in alle landen, 
zullen tot U komen, HEER', 
bukken voor Uw aanschijn neer, 
en Uw Naam ter ere leven. 
Gij zijt groot en hoog verheven; 
Gij doet duizend wonderheen: 
Gij zijt God, ja Gij alleen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Ruth 1 
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Dienst der offeranden (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 67 vers 1 en 2 

D' algoede God zij ons genadig, 
en zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
ons lichten en Hij zij ons goed; 
opdat elk genegen, 
zich aan Uwe wegen, 
op deez' aarde wenn'; 
en de blinde heiden, 
nu van God gescheiden, 
eens Uw heil erkenn'. 
 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam. 
De landen zullen zich verblijden, 
en juichen over Uwe Naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hunne zaak beslechten, 
in rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
die Uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 

Verkondiging: Een levensecht getuigenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 8  

Refrein 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 

1 Hij roept mijn naam; 
ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; 
brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; 
heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

Refrein 
 
 
 
 



5 
 
 

2 Hij gaat mij voor; 
ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht 
om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven 
door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
4 maal: 

Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal. 
naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen “Er is een toekomst vol van hoop” (Sela)  

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Zegen 
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Lied na de dienst: 
There was Jesus 

Every time I tried to make it on my own, 
every time I tried to stand and start to fall, 
and all those lonely roads that I have travelled on, 
there was Jesus. 
 

Elke keer als ik probeerde het zelf te doen, 
elke keer als ik trachtte te staan en begon te vallen, 
en al die eenzame wegen waar ik op heb gereisd - 
Jezus was er. 
 

When the life I built came crashing to the ground, 
when the friends I had were nowhere to be found, 
I couldn't see it then but I can see it now: 
there was Jesus. 
 

Toen het leven dat ik bouwde in elkaar stortte, 
toen de vrienden die ik had, nergens meer waren te vinden. 
ik kon het toen niet zien, maar kan het nu wel zien - 
Jezus was er. 
 

In the waiting, in the searching, 
in the healing and the hurting, 
like a blessing buried in the broken pieces; 
every minute, every moment 
where I've been and where I'm going, 
even when I didn't know it or couldn't see it, 
there was Jesus. 
 

In het wachten, in het zoeken, 
in de genezing en in de pijn, 
als een zegen, begraven in de brokstukken; 
elke minuut, elk moment, 
waar ik ben geweest en waar ik heen ga, 
zelfs toen ik het niet wist, of het niet zien kon - 
Jezus was er. 
 

For this man who needs amazing kind of grace (Mmm), 
for forgiveness at a price I couldn't pay (Mmm), 
I'm not perfect so I thank God every day: 
there was Jesus (There was Jesus) 
 

Voor deze man, die geweldige genade nodig heeft, 
voor vergeving tegen een prijs die ik niet kon betalen, 
Ik ben niet volmaakt, dus dank ik God elke dag: 
Jezus was er. 
 

In the waiting, in the searching, 
in the healing and the hurting, 
like a blessing buried in the broken pieces; 
every minute, every moment 
where I've been and where I'm going, 
even when I didn't know it or couldn't see it, 
there was Jesus. 
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In het wachten, in het zoeken, 
in de genezing en in de pijn, 
als een zegen, begraven in de brokstukken; 
elke minuut, elk moment, 
waar ik ben geweest en waar ik heen ga, 
zelfs toen ik het niet wist, of het niet zien kon - 
Jezus was er. 
 

On the mountain, in the valleys (there was Jesus), 
in the shadows of the alleys (there was Jesus), 
in the fire, in the flood (there was Jesus), 
Always is and always was. 
No, I never walk alone (never walk alone). 
You are always there. 
 

Op de berg en in de dalen (Jezus was er), 
in de schaduw van de steegjes (Jezus was er), 
in het vuur, in overstroming (Jezus was er), 
Die Altijd is en altijd was. 
Nee, ik wandel nooit alleen (wandel nooit alleen) 
U bent er altijd 

 
In the waiting, in the searching, 
in the healing and the hurting, 
like a blessing buried in the broken pieces; 
Every minute (every moment), every moment (every moment) 
where I've been and where I'm going, 
even when I didn't know it or couldn't see it, 
there was Jesus. 
 

In het wachten, in het zoeken, 
in de genezing en in de pijn, 
als een zegen, begraven in de brokstukken; 
elke minuut (elke minuut), elk moment (elk moment), 
waar ik ben geweest en waar ik heen ga, 
zelfs toen ik het niet wist, of het niet zien kon - 
Jezus was er. 
 

There was Jesus. 
 
Jezus was er. 
 


