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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
1 augustus 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger:   
Ds. G.A. Termaat, Leerdam 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Houd vol 

Wij zijn het volk van God. 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
een leven lang te gast. 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
Hij laat ons nooit alleen. 
 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
Hou vol, hou vol, 
Hij laat niet los. 
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God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
God is voor ons, 
God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen 
wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
God laat ons nooit alleen. 

 
Nog één rivier (Matthijn Buwalda) 

Wij zijn een volk met een bestemming, 
maar al jaren onderweg. 
We begonnen ooit als slaven, 
en toen kwam God en deed ons recht. 
De bevrijding was spektakel, 
na tien plagen pas groen licht. 
Onze voeten in de zandzee, 
en de zon in ons gezicht. 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
en dan zijn we thuis. 
 
Toen we bij de oever kwamen, 
wachtte ons geen groot onthaal. 
We dachten net: We zijn er bijna, 
maar God zei: Nog niet helemaal. 
Dus wij weer terug die woestijn in, 
om te sterven in het zand. 
En om kinderen te krijgen, 
kind'ren voor de overkant. 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
En dan zijn we thuis. 
 
Veertig jaar moesten we lopen, 
't was een levenslange tocht. 
Onze straf voor alle ruzie die 
we met God hadden gezocht. 
En toen alles terugbetaald was, 
ging het water aan de kant, 
was er tijd om thuis te komen, 
in het onbekende land. 
 
Ik ben een man met een bestemming, 
en al jaren onderweg. 
Om me heen lopen de mensen, 
aan wie ik mij heb gehecht. 
Mijn woestijn kent stroken asfalt, 
neonlichten en vertier. 
Kijk ons leven of we God zijn, 
tot we staan voor de rivier. 
 
Want elke stap die brengt ons dichter 
bij de grote oversteek. 
Iedereen gaat als het tijd is, 
iedereen moet hier doorheen. 



3 
 
 

En bij elk afscheid op de oever 
loop ik met wie blijven terug, 
met de tranen in mijn ogen, 
maar de hoop steeds in mijn rug, 
want ik weet: 
 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
en dan ben ik thuis, dan ben ik thuis. 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
en dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
en dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier, 
en dan ben ik thuis. 
Dan ben ik thuis. 

 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 391 vers 1, 2, 7 en 8 

1 Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort. 
 
2 Lied’ren zingend vol vertrouwen  
tot in het voltooide licht  
broeder broeder zal aanschouwen  
staande voor Gods aangezicht. 
 
7 Zo gaan wij hier met elkander  
door de nacht op weg naar huis,  
pelgrims die uit alle landen  
samenkomen om het kruis. 
 
8 Die aan kruis en graf ontheven  
zullen zingen lof en prijs  
aan de Heer van dood en leven  
in Zijn zalig paradijs. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 122 vers 1 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 
godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
wij treden uwe poorten in; 
daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
wel saamgevoegd: wie haar beschouwt, 
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 146 vers 1 en 4  

Prijs de HEER met blijde galmen; 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
't Is de HEER, wiens alvermogen 
't groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig uit den hoge 
ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 8 - 16 
 
Dienst der offeranden (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 84 vers 1 en 4 

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,  
o HEER' der legerscharen God,  
zijn mij Uw huis en tempelzangen!  
Hoe branden mijn genegenheên,  
om 's HEEREN voorhof in te treên!  
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,  
en aan mijn ziel het leven geeft.  
 
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 
elk hunner zal in ’t zalig oord 
van Sion haast voor God verschijnen. 
Let, HEER der legerscharen, let 
op mijn ootmoedig smeekgebed; 
ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
leen mij een toegenegen oor, 
o Jakobs God geef mij gehoor. 

 
Verkondiging; thema: Leven als een pelgrim 
 
Zingen Op Toonhoogte 225 vers 1, 4 en 5  

1  Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
’Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist’ren naar Uw stem. 
Breng ons saam’ met Uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
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4  Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang.  

Refrein 
 
5  Velen, die de moed begaf 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk’rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand.  

Refrein 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 399 vers 1, 2 en 4 

1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2 Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst: 
 Toekomst vol van hoop 

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.  
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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. 


