
1 
 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst in De Parel  
4 juli 2021, aanvang 10.45 uur 
 
 
 
Voorganger:   
H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 
 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. 
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) 

 
Op Toonhoogte 549 

Refrein 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 

 
1 U bent de God van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 

Refrein 
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2 U bent de God van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 

Refrein 
 
U bent de allerbeste,(3x) 
U bent die U bent. 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Opwekking 784                  

Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van Uw Woord. 
 
Refrein: 

Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. 
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer. 
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht. 
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 

 
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van Uw Woord. 

(Refrein) 
 
Halleluja, U bent Koning, halleluja, Majesteit, halleluja, dankzij U ben ik 
bevrijd. (2x) 

(Refrein 2x) 
 
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer, 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit. 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis. 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest, 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft, 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar, 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest, 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht, 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
om samen Uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest, 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer, 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één. 
 
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest, 
verbonden in liefde. 
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Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest, 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 362 

U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Genesis 11: 1-9 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 488 (Nederlandse en Engelse tekst) 

Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou en mij. 
’t Is net zo diep, diep, diep, als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou. 
 
Deep, deep, deep as the sea, 
high, high, high as the sky, 
wide, wide, wide as the water blue 
is Jesus' love for you and me. 
It is as deep, deep, deep as the sea, 
high, high, high as the sky, 
wide, wide, wide as the water blue 
is Jesus' love for you, 
is Jesus' love for you. 
 

Dienst der offeranden (collectemoment) 
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Zingen Psalm 52 vers 1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming 2021) 
Wat sta jij het kwaad te bezingen, 

 Jij zogenaamde held? 
 Gods goedheid laat zich niet verdringen, 
 Al schuw jij geen geweld. 
 Jouw tong brengt pijn en ongeluk; 
 hij maakt de mensen stuk. 
 

Ik ben als een boom, ik zal groeien 
 In Gods aanwezigheid. 
 Zijn liefde laat mijn leven bloeien; 
 Zijn trouw steunt mij altijd. 
 Met allen die U dienen, Heer, 
 Breng ik Uw naam de eer. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 125 vers 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming 2021) 

Wie op de Heer bouwt in zijn leven 
 staat stevig dankzij Hem, 
 zoals Jeruzalem. 
 Door bergen wordt die stad omgeven. 
 Zo zal de Heer ook voor gevaren 
 Zijn volk bewaren 
 

Het kwaad zal niet voorgoed regeren 
 in het beloofde land, 
 de misdaad houdt geen stand. 
 God laat op tijd de kansen keren. 
 Hij laat zijn mensen niet hun handen 
 aan onrecht branden. 
 
Dankgebed en voorbeden, aansluitend het gezongen Onze Vader 
 
Zingen Op Toonhoogte 298 

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader                                                       
die ons Jezus zond.     
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
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Zegen 
 
Lied na de dienst: 

My lighthouse (God van licht) (Nederlandse versie: Opwekking) 
In my wrestling and in my doubts, 
in my failures You won't walk out. 
Your great love will lead me through; 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
In the silence, You won't let go. 
In the questions, Your truth will hold. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand 
in mijn vragen houdt Uw Woord stand. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
My lighthouse, my lighthouse. 
Shining in the darkness. I will follow You. 
My lighthouse, my lighthouse. 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore. 
 

God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont. 

 
I won't fear what tomorrow brings. 
With each morning I'll rise and sing: 
my God's love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
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My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 

God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont. 

 
 


