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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in de Oude Kerk, zondag 11 juli 2021 
Aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger:   
Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam 
 

Lied voor de dienst 
Op Toonhoogte 236 

1 Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van Zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 91 vers 1 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 
wordt door de hoogste Koning 
beveiligd in de duist're nacht, 
beschaduwd in Gods woning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
voor hen, die op Hem bouwen, 
mijn burg, mijn toevlucht in de nood, 
de God van mijn betrouwen. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 91 vers 5 

Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
dies heb ik niets te vrezen. 
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
uw tent zal veilig wezen; 
Hij zal Zijn engelen gebiên, 
dat z' u op weg bevrijden; 
gij zult hen, in gevaren, zien 
voor uw behoud'nis strijden. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 233 

1 Spreek, o Heer, door Uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai Uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar Uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
 
2 Leer ons Heer, Uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van Uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan Uw majesteit 
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
 
3 Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof, 
spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van Uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
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Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 

 
Inleidende woorden op het gebed = kindermoment 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing 1 Koningen 17 : 1-7 en Kolossenzen 3 : 1-3  
 
Zingen Op Toonhoogte 514 

 Refrein 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 
1 Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten, dat Jezus er is. 

Refrein 
 
2 Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: ‘Nee, jij hoort niet bij de rest’, 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 

Refrein 
 

Dienst der offeranden (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 11 vers 1 en 3 (Psalm 27 nieuwe berijming) 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in Zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
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Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van Zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van Zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! - 

 
Verkondiging – uitgangspunt: 1 Koningen 17 : 3 ‘Ga weg van hier, keer u 
naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van 
de Jordaan stroomt.’ 
 
Zingen Op Toonhoogte 235  

1 Verberg mij nu  
onder Uw vleugels Heer.  
Houd mij vast  
in Uw sterke hand. 
 
Refrein 

Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil, U bent mijn God. 

 
2 Vind rust mijn ziel  
in God alleen. 
Ken Zijn kracht,  
vertrouw Hem en wees stil. 

Refrein 2x 
 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 11 vers 7 (Psalm 27 nieuwe berijming) 

O als ik niet met opgeheven hoofde 
Zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van Zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de HEER en houd u onversaagd. 

 
Zegen 
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Lied na de dienst 
 Op Toonhoogte 190 

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 


