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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in de Oude Kerk, zondag 22 augustus 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  
 

Voorganger:   
Br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland 
 
 
 

Lied voor de dienst Op Toonhoogte 276 
1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
 
2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft. 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied Op Toonhoogte 347 vers 1 en 2 

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. 
 
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. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 116 vers 1, 10 en 11 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 
verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw grote Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij de lof des HEEREN aan! 

 
Leefregels 
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Verootmoediging 
 
Zingen Psalm 73 vers 13 

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. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Johannes 4 : 1 - 30 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 496 
Tweemaal: 

God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen 
’t is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in de moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
Halleluja, halleluja! 
 
Dus stap uit je boot… 
 

Inzameling van de gaven (collectemoment) 
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Zingen Op Toonhoogte 69 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan, 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend, 
en waar ik ook naartoe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Refrein: 

Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Heer U bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Elke dag 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent, 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

Refrein 
 
Verkondiging: Bron tot in het eeuwige leven 
 
Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 2, 3 en 5  

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk 
door uw liefde tot uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde bied’. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
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5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer, Uw Geest er woon’. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 341 

1 U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap; 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
2 Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Refrein 1 

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
die de wereld overwon. 

 
3 U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Refrein 1 
 
Refrein 2 (4 maal) 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
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4 Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 
Refrein 2 (6 maal) 
 

Zegen 
 
 
Uitleidend orgelspel  
 


