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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in de Oude Kerk, zondag 8 augustus 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  

Voorganger:   
Prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam 
 
 

Lied voor de dienst 
Vul dit huis met Uw glorie 

Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. (2x) 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. (2x) 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 332 

1 Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben  
brengen U voortdurend eer. 
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Refrein  
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U. 

 
2 Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
Refrein 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 309 

Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 
Door Zijn kracht staan wij vast in Zijn liefde. 
Groot is de Heer, Hij is waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst Hij Zijn liefde. 
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem,  
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. 
Groot is de Heer. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 34 vers 2, 4 en 11 

2 Komt, maakt God met mij groot; 
verbreidt, verhoogt, met hart en stem, 
de nooit volprezen naam van Hem, 
Die ons behoedt in nood. 
Ik zocht in mijn gebed 
de HEER, ootmoedig met geween; 
Hij heeft mij in angstvalligheên 
geantwoord, mij gered. 
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4 Des HEEREN engel schaart 
een onverwinb're hemelwacht 
rondom hem, die Gods wil betracht; 
dus is hij wèl bewaard. 
Komt, smaakt nu en beschouwt 
de goedheid van d' Alzegenaar. 
Welzalig hij, die, in gevaar, 
alleen op Hem betrouwt. 
 
11 De HEER verlost en spaart 
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. 
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,  
niet schuldig zijn verklaard. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Psalm 34 en Markus 7 : 24 - 30 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 498 

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 

Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 62 vers 1, 4 en 5 

1 Mijn ziel is immers stil tot God; 
van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
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4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
stel u gerust, zwijg Gode stil; 
ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 
 
5 In God is al mijn heil, mijn eer, 
mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 268  

Dank U mijn Vader  
voor al Uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt,  
mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Refrein 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van Uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 

Refrein 
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Niets houdt mij tegen  
mij over te geven,  
aan U, Jezus, alleen. 
U leidt mij door diepten;  
met krachtige liefde  
draagt U mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 

Refrein (2x) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 56 vers 5 en 6 

5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord; 
'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand bood, en 't onheil af zou wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 
 
6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in alle nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
zo word' Zijn lof vergroot. 
 

Zegen 
 
 
Lied na de dienst:   
 It is well (NB: De Nederlandse bewerking is ‘U geeft rust’, Opwekking 855). 

Grander earth has quaked before 
moved by the sound of His voice. 
Seas that are shaken and stirred 
can be calmed and broken for my regard. 
 
Through it all, through it all 
my eyes are on You. 
Through it all, through it all 
It is well. 
Through it all, through it all. 
My eyes are on You, 
it is well with me. 
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Far be it for me to not believe 
even when my eyes can’t see. 
And this mountain that's in front of me 
will be thrown into the midst of the sea. 
 
Through it all, through it all 
my eyes are on You. 
Through it all, through it all 
It is well. 
Through it all, through it all. 
My eyes are on You, 
it is well, it is well. 
 
So let go my soul and trust in Him. 
The waves and wind still know His name, 
so let go my soul and trust in Him. 
The waves and wind still know His name, 
so let go my soul and trust in Him. 
The waves and wind still know His name, 
the waves and wind still know His name. 
 
It is well with my soul, 
It is well with my soul, 
it is well with my soul. 
It is well, it is well, with my soul, 
it is well, it is well, with my soul, 
it is well, it is well, with my soul. 
 
Through it all, through it all 
my eyes are on You. 
Through it all, through it all 
It is well. 
Through it all, through it all. 
My eyes are on You, 
and it is well with me. 
 

 


