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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
15 augustus 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger:   
Ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal 
 
 
Liederen voor de dienst: 

U geeft rust (uitvoering gezamenlijke kerken) 
U geeft rust, in mijn ziel 
U geeft rust, U geeft rust, in mijn ziel 
 
De aarde kent Uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds Zijn naam. (3x) 
De storm erkent nog steeds Zijn naam 
 
U geeft rust in mijn ziel.  
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
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Roep om rust 
Hoor naar mijn gebed, 
luister naar mijn smeken, 
U, die elk moment 
naar mij hebt uitgekeken. 
Breng mijn ziel tot rust 
en mijn hart op adem 
als ik weer onbewust 
te ver bij U vandaan ben. 
 
Wanneer wordt het stil, 
zal mijn onrust zwijgen? 
Dat is wat ik wil 
maar zelf niet kan bereiken. 
In de stilte kan 
Ik Uw stem weer horen; 
de vertrouwde klank 
van Uw vertrouwde woorden. 
 
Kom tot Mij als je moe en belast bent. 
Kom tot Mij en Ik geef je rust. 
Want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. 
 
Mijn last is licht, zacht is Mijn juk. 
Kom tot Mij, Ik geef je rust. 
 
Kom tot Mij als je moe en belast bent. 
Kom tot Mij en Ik geef je rust. 
Want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart 
Mijn last is licht, zacht is Mijn juk. 
Kom tot Mij, Ik geef je rust. 

 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 68 vers 1 en 9 (Psalm 139 NB)  

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor Uw ogen. 
 
Gij zijt mij overal nabij, 
Uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in Uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
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Stil gebed 
 
Votum en Gods groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 231 vers 1 en 3 

Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon, 
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
als Uw Geest ons trekt tot U. 
 
Heer, ik wil horen Uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht 
van Uw aangezicht zal zien. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 223  

Refrein:  
Aan Uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

(Refrein) 
 
2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

(Refrein) 
 

3 Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U (3x). 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Psalm 103 : 8 – 14 en Mattheüs 11 : 25 - 30 
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Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 62 vers 1 en 5 

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. 
 
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; thema: RUST voor je ziel 
 
Zingen Op Toonhoogte 258 vers 1, 2 en 4 

1 Leer mij Uw weg, o Heer, 
leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, 
leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 
leer mij Uw weg. 
 
2 Als vrees soms 't hart benauwt, 
leer mij Uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, 
leer mij Uw weg. 
Help mij in vreugd en pijn, 
noodweer of zonneschijn 
steeds blij in U te zijn, 
leer mij Uw weg. 
 
4 Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, 
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; 
Hij is nabij. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 73 vers 13 en 14 

Wie heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
of bange nood, mijn vlees en hart, 
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 
 
Wie, ver van U, de weelde zoekt, 
vergaat eerlang en wordt vervloekt; 
Gij roeit hen uit, die afhoereren 
en U de trotse nek toekeren; 
maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 
nabij te wezen bij mijn God; 
'k vertrouw op Hem geheel en al, 
de HEER, Wiens werk ik roemen zal. 

 
Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst: 

It is well (Selah) 
When peace like a river attendeth my way, 
when sorrows like sea billows roll, 
whatever my lot, Thou hast taught me to say: 
It is well, it is well with my soul. 
 

Als vrede als een rivier mij op mijn weg vergezelt, 
als zorgen als zeegolven op me aanrollen, 
wat mijn lot ook is, U hebt me geleerd te zeggen: 
Het is goed, het is goed met mijn ziel. 

 
It is well (it is well) 
with my soul (with my soul). 
It is well, it is well with my soul. 
 

Het is goed (het is goed) 
Met mijn ziel (met mijn ziel) 
Het is goed, het is goed met mijn ziel. 

 
It is well (it is well) 
with my soul (with my soul). 
It is well, it is well with my soul. 
 

Het is goed (het is goed) 
Met mijn ziel (met mijn ziel) 
Het is goed, het is goed met mijn ziel. 
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With my soul (with my soul). 
It is well, it is well with my soul. 
 

Met mijn ziel (met mijn ziel) 
Het is goed, het is goed met mijn ziel. 

 
My sin, oh the bliss of this glorious thought (a thought), 
my sin, not in part, but the whole (every bit, every bit, all of it) 
Is nailed to the cross, and I bear it no more (yes!). 
Praise the Lord, praise the Lord, o my soul! 
 

Mijn zonde, wat een zegen is deze glorieuze gedachte, 
mijn zonde, niet een deel, maar ‘t geheel 
is genageld aan ‘t kruis, en ik draag die niet meer. 
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel! 

 
It is well (it is well) 
with my soul (with my soul). 
It is well, it is well with my soul. (2x) 
 

Het is goed (het is goed) 
Met mijn ziel (met mijn ziel) 
Het is goed, het is goed met mijn ziel. (2x) 

 
And Lord, haste the day when my faith shall be sight, 
the clouds be rolled back as a scroll, 
the trump shall resound, and the Lord shall descend. 
Even so, it is well with my soul! 
 

En Heer, laat de dag spoedig komen dat mijn geloof verandert in zien, 
de wolken worden opgerold als een boekrol, 
de bazuin zal weerklinken en de Heer zal neerdalen. 
En ook dan gaat het goed met mijn ziel! 
 

It is well (it is well) 
with my soul (with my soul). 
It is well, it is well with my soul. (2x) 
 

Het is goed (het is goed) 
Met mijn ziel (met mijn ziel) 
Het is goed, het is goed met mijn ziel. (2x) 

 


