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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
29 augustus 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger:   
Ds. E. van Rooijen, Noordeloos 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Goodness of God 
I love You, Lord, 
for Your mercy never failed me. 
All my days, I've been held in Your hands. 
From the moment that I wake up 
until I lay my head, 
I will sing of the goodness of God. 
 

Ik hou van U Heer.  
Uw genade heeft me nooit teleurgesteld.   
Al mijn dagen heeft U mij in Uw handen gehouden.   
Vanaf het moment dat ik ontwaak  
tot ik mijn hoofd te ruste leg 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
I love Your voice. 
You have led me through the fire. 
In darkest night You are close like no other; 
I've known You as a Father, 
I've known You as a Friend, 
and I have lived in the goodness of God. 
 

Ik hou van Uw stem. 
U heeft mij door het vuur geleid. 
En in de donkerste nacht was U dichterbij dan wie dan ook; 
ik ken U als een Vader, Ik ken U als een Vriend, 
En ik heb geleefd in de goedheid van God. 

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 
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Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, it's running after me,  
Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, its running after me 
 

Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Uw goedheid volgt mij.  

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
I will sing, I will sing of the goodness of God 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
O, zal ik zingen van de goedheid van God, 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
How I love You, How I love You, 
You have not forsaken me. 
How I love You, How I love You. 
With You is where I want to be. 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
How I love You, How I love You 
You have not forsaken me 
How I love You, How I love You 
With You is where I want to be 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
All my life You have been faithful 
and all my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able 
I will sing of the goodness of God, 
Oh, I will sing of the goodness of God. 
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Heel mijn leven bent U trouw geweest, 
En heel mijn leven bent U zo, zo goed voor mij geweest.  
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God,   
o, zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
Living hope (met Nederlandse versie uit Opwekking) 

How great the chasm that lay between us. 
How high the mountain I could not climb. 
In desperation, I turned to heaven 
and spoke Your name into the night. 
 

Diep was de kloof die mij van U scheidde. 
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht. 
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel 
en sprak Uw naam uit in de nacht. 

 
Then through the darkness 
Your loving kindness 
tore through the shadows of my soul. 
The work is finished, the end is written. 
Jesus Christ, my living hope. 
 

Toen brak Uw liefde dwars door het donker, 
dreef elke schaduw uit mijn hart. 
Het eind is zeker: U heeft gewonnen. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Who could imagine so great a mercy? 
What heart could fathom such boundless grace? 
The God of ages stepped down from glory 
to wear my sin and bear my shame. 
 

Wie kon op zoveel genade hopen? 
Wie peilt Uw liefde, betoond aan mij? 
U daalde af, Heer, vanuit de hemel; 
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn. 

 
The cross has spoken, I am forgiven. 
The king of kings calls me His own. 
Beautiful savior, I'm yours forever, 
Jesus Christ, my living hope. 
 

U werd gekruisigd; ik ben vergeven. 
De Koning zelf noemt mij Zijn kind. 
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 

 
Hallelujah, praise the one who set me free. 
Hallelujah, death has lost its grip on me. 
You have broken every chain; 
there's salvation in Your name. 
Jesus Christ, my living hope.    (2x)  
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop.   (2x) 
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Then came the morning that sealed the promise. 
Your buried body began to breathe. 
Out of the silence, the roaring lion 
declared the grave has no claim on me. 
 

Vroeg in de morgen werd het bezegeld: 
Uw dode lichaam werd opgewekt. 
Het graf is open, de Leeuw verrezen; 
nu is de dood ook mijn eind niet meer. 

 
Then came the morning that sealed the promise. 
Your buried body began to breathe. 
Out of the silence, the roaring lion 
declared the grave has no claim on me. 
Jesus, yours is the victory! 
 

Vroeg in de morgen werd het bezegeld: 
uw dode lichaam werd opgewekt. 
Het graf is open, de Leeuw verrezen; 
nu is de dood ook mijn eind niet meer. 
Jezus, U bent de hoogste Heer! 

 
Hallelujah, praise the one who set me free. 
Hallelujah, death has lost its grip on me. 
You have broken every chain; 
there's salvation in Your name. 
Jesus Christ, my living hope.    (2x)  
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop.   (2x) 

 
Jesus Christ, my living hope. 
You are my living hope. 
 

Jezus, U mijn vaste hoop! 
Levende Heer, mijn vaste hoop! 

 

 
Liturgie 

 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 91 vers 1 en 2  

Hij, die op Gods bescherming wacht, 
wordt door de hoogste Koning 
beveiligd in de duist're nacht, 
beschaduwd in Gods woning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
voor hen, die op Hem bouwen, 
mijn burg, mijn toevlucht in de nood, 
de God van mijn betrouwen. 
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Hij zal uit 's vogelvangers net 
u veilig doen ontko - men; 
Hij is het, die uw leven redt; 
gij hebt geen pest te schro – men*); 
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar, 
u met Zijn vleug'len dekken; 
Zijn waarheid u ten beukelaar**), 
en ter rondas verstrekken**). 
 

*) vrezen 
**) Allebei een soort schild, ter bescherming 

 
Stil gebed 
 
Votum en Gods groet 
 
Zingen Psalm 43 vers 3 en 5 

Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door die glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder. 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen, 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
mijn Redder is mijn God. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 140 vers 1 en 13  

O HEER, verlos mij uit de banden, 
waarin de boze mij beknelt; 
behoed mij voor des wreedaards handen, 
voor dwing'landij en woest geweld. 
 
De vromen zullen U verhogen, 
gezegend door Uw milde hand; 
d' oprechten zullen voor Uw ogen 
steeds bloeien in gewenste stand. 

 
Gebed  
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Schriftlezing Lukas 13 : 10 - 17 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 214 vers 1 en 2 

Waar God de Heer Zijn schreden zet  
daar wordt de mens, van dwang gered,  
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren Woord weerklinkt met macht  
wordt aan het volk dat Hem verwacht  
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn  
en schrijft in harten het geheim  
van ’s Vaders grote daden.  
Zo leven wij om Christus’ wil  
te allen tijd gerust en stil  
alleen van Zijn genade. 
 
O Heer, Uw onweerstaanbaar Woord  
drijft rusteloos de eeuwen voort,  
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd  
en uit het diensthuis uitgeleid  
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht,  
opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar Uw woning. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 42 vers 3 en 5 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
want ik zal Zijn Naam nog loven. 
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Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 149 vers 1 en 2 

Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 
 
Zingen “Houd vol” (i.v.m. afsluiting Jeugdkamp) 

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. 
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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. 
 
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. 
Hij laat ons nooit alleen. 
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Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst: 

Op Toonhoogte 341 (Zegekroon) 
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! 

 
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) 

 


