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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in de Oude Kerk, zondag 25 juli 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  
 

Voorganger:   
Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
 

Lied voor de dienst 
Op Toonhoogte 234 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

(Refrein) 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

(Refrein 2x) 
 
Ik rust in U alleen. (2x) 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
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Voorzang Psalm 81 vers 11 en 12 
"Ik, Ik ben de HEER; 
'k ben uw God, die heilig 
ijver voor Mijn eer; 
die u door Mijn hand 
uit Egypteland 
leidde, vrij en veilig." 
 
Opent uwe mond, 
eist van Mij vrijmoedig 
op Mijn trouwverbond; 
al wat u ontbreekt, 
schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
mild en overvloedig. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 57 vers 2, 5 en 7 

2 Ik roep tot God, de Koning van 't heelal; 
tot God, die 't werk aan mij voleinden zal, 
Die van omhoog mij redt uit mijn ellenden, 
en hoe men woed', mijn vijand brengt ten val: 
God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden. 
 
5 Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, 
ik ben gered, nu is mijn hart bereid, 
het is bereid, om U, mijn God, te loven; 
nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid; 
mijn psalmgezang klimm’, tot uw roem, naar boven. 
 
7 Uw goedheid, HEER, is groot en hemelhoog; 
Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog; 
verhef U dan ver boven 's hemels kringen; 
Uw eer versprei' haar luister in elks oog; 
laat ieder die door heel de wereld zingen. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 141 

1 Leid mij Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan Uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in ’t barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met Uw Geest steeds meer (2x). 
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2 Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
Leid mij steeds door Uwe liefde,  
groeiend naar Uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des levens,  
voed mij dat ik groei naar U (2x). 
 
3 Laat door mij Uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O Heer Jezus, ’t wordt steeds later,   
dat Uw Geest over allen koom’.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in Uw kracht (2x). 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Exodus 2 : 11-21 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 531 

Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
1 Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
(Refrein) 
 
2 En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
(Refrein) 
 

Dienst der offeranden (collectemoment) 
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Zingen Psalm 25 vers 1, 2 en 4 
1 'k Hef mijn ziel, o God der goden, 
tot U op, Gij zijt mijn God; 
'k heb op U vertrouwd in noden; 
weer van mij toch schaamt' en spot; 
dat mijn vijand nooit van vreugd 
om mij opspring'; die U wachten, 
dekt nooit schaamt'; maar die de deugd, 
zonder oorzaak, stout verachten. 
 
2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 
 
4 's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
onderwijzing hen, die dwalen, 
brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heeren. 
Wie Hem need’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Verkondiging: Mozes, een geboren leider? 
 
Zingen Op Toonhoogte 275  

1 Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 
2 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
want 'k had geen Gids: 
ver dwaald’ ik af, totdat ik ernstig bad: 
"Wees Gij mijn Gids". 
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij. 
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 
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3 Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg. 
Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras of wel langs struik en heg 
leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 23 vers 1 en 2 

1 De God des heils wil mij ten Herder wezen. 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden 
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
2 Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist’re dalen, 
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
de tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 
 

Zegen 
 
Lied na de dienst:  Op Toonhoogte 199 

1 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik Zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 
 
2 Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door Zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij Zijn sterven leef ik nu. 
 
3 Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al Zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij. 
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4 Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit Zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 


