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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
18 juli 2021, aanvang 18.00 uur 
 
Voorganger:   
Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Proef en zie 
Ik zoek de Heer, Hij antwoordt mij. 
Van al mijn angst zet Hij mij vrij. 
Wie op Hem ziet wordt niet beschaamd 
en straalt van vreugd, hij straalt van vreugd. 
Ik riep in nood, Hij hoorde mij, 
en redt  mij van mijn vijanden 
De Zoon van God omringt ons steeds 
en maakt ons vrij, Hij maakt ons vrij. 
Refrein 

Maak de Heer nu groot met mij. 
Kom, verhoog Zijn naam nu samen. 
Kom en eer de Heer met mij, 
en verhoog Zijn naam voor eeuwig. 

 
Proef en zie, de Heer is goed! 
Gezegend hij die schuilt bij Hem. 
O, vrees de Heer, alle heiligen. 
Hij die ons alles geeft, 
Hij die ons leven geeft. 

Refrein (2x) 
 
Kom, aanbid Zijn naam 
elke dag en nacht. 
Een oneindig lied 
stijgt als reukwerk op. (3x) 

Refrein (2x) 
 
O, proef en zie, de Heer is goed. 
Hij die ons alles geeft, 
Hij die ons leven geeft! 

 
Zoals je bent 

Kom hier met je tranen, 
hoe verdwaald je ook bent: 
Je hart is gebroken 
maar je redding begint. 
Hier is genade, 
kom hier en kniel neer: 
geen pijn op de aarde, 
die de hemel niet heelt. 
Geen pijn op de aarde, 
die de hemel niet heelt. 
 
Dus kom met je zorgen 
en schaam je niet meer, 
al ben je gebroken, 
kijk naar je Heer. 
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Waar jij ook geweest bent, 
je kunt nog terug. 
Dus geef Hem je hart; 
kom met je pijn, zoals je bent. 
 
Hier is hoop als je hoop zoekt, 
verdwaald en vervreemd: 
proef hier de genade, 
kom, eet met ons mee. 
Rust is hier te vinden, 
al lijkt alles te veel: 
geen pijn op aarde 
die de hemel niet heelt. 
 
Dus kom met je zorgen 
en schaam je niet meer, 
al ben je gebroken, 
kijk naar je Heer. 
Waar jij ook geweest bent, 
je kunt nog terug, 
dus geef Hem je hart; 
kom met je pijn, 
zoals je bent, zoals je bent. 
Val in Zijn armen. 
 
Straks mag je weer juichen, 
dus stil maar, je weet: 
geen pijn op de aarde 
die de hemel niet heelt, 
geen pijn op de aarde 
die de hemel niet heelt. 
 
Dus kom met je zorgen 
en schaam je niet meer. 
Al ben je gebroken, 
kijk naar je Heer. 
Waar jij ook geweest bent, 
je kunt nog terug, 
dus geef Hem je hart; 
zoals je bent. 

 
 
 

Liturgie 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 315 

Heer ik prijs Uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
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U daalde neer van Uw troon  
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer ik prijs Uw grote naam. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 126 vers 1 en 2 

Wanneer de HEER', uit 's vijands macht, 
't gevangen Sion wederbracht, 
en dat verlost' uit nood en pijn, 
scheen 't ons een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten; onze tongen 
verhieven 's HEEREN Naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heid'nen aan: 
"De HEER' heeft hun wat groots gedaan." 
 
God heeft bij ons wat groots verricht; 
Hij zelf heeft onze druk verlicht; 
Hij heeft door wond'ren ons bevrijd; 
dies juichen wij, en zijn verblijd. 
Breng, HEER, al Uw gevang'nen weder; 
zie verder op Uw erfvolk neder; 
verkwik het, als de watervloed, 
die 't zuiderland herleven doet. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 347 vers 1, 2 en 5  

1  De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van Zijn verbond, 
dankt aan Zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar Zijn dienstmaagd om. 
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2  Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kind’ren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
5  Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met al wie overwonnen, 
al wie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons Uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van Uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 2 : 1-10 
 
Dienst der offeranden (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 103 vers 1, 2 en 4 

1 Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 
2 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. 
 
4 Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 
Zijn daan getoond em trouwlijk hen geleid. 
Barmhartig is de HEER' en zeer genadig; 
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 
De HEER' is groot van goedertierenheid. 

 
Verkondiging; tekst vers 10b 
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Zingen Psalm 43 vers 3 en 5  

Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door die glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder. 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen, 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
mijn Redder is mijn God. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 159 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in Zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen 
 
 
Lied na de dienst: 

Because He lives 
God sent His son, they called Him Jesus. 
He came to love, heal and forgive. 
He lived and died to buy my pardon. 
An empty grave is there to prove my Savior lives. 
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God zond Zijn Zoon, Zijn naam is Jezus.  
Hij houdt van ons, heelt en vergeeft.  
Hij leed en stierf voor al mijn zonden.  
Het lege graf is het bewijs: mijn Redder leeft. 

 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, all fear is gone, 
because I know He holds the future. 
And life is worth the living, just because He lives. 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 

 
And then one day, I'll cross that river. 
I'll fight life's final war with pain. 
And then, as death gives way to victory, 
I'll see the lights of glory and I'll know He lives. 
 

Eens komt de dag dat ik zal sterven;  
dan komt aan alle pijn een eind.  
Dan leidt de dood tot overwinning,  
want ik zal met Hem leven tot in eeuwigheid. 

 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, all fear is gone, 
because I know He holds the future. 
And life is worth the living, just because He lives. 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 

 
 


