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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
19 september 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Wij zijn het licht 
Breng daar samen waar mensen verdeeld, 
elkaar bestrijden en de liefde verkilt. 
Blijf in de liefde die anderen vindt; 
die niet verdeelt, maar juist samenbindt. 

Refrein: 
Wij zijn het licht in een wereld 
die de duisternis verkiest (wij zijn het licht). 
Wij zijn het zout van de aarde, 
dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout). 
Wij zijn een lamp op een voet, (die helder licht verspreidt) 
Wij zijn een stad op een berg, (die niet verborgen blijft) 
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest. 

  
Geef je liefde, waar leugens en haat 
de mens doet lijden; tot gevangenen maakt. 
Spreek de waarheid die levens bevrijdt. 
Leef als Gods kind, in gerechtigheid. 

Refrein 
 
Ga in vrede, houd vast aan de hoop. 
Blijf in zijn liefde en bewaar het geloof. 
Wees als de minste tot dienen bereid. 
Leef als een kind van het koninkrijk. 

Refrein 

 
Wij blijven geloven (Op Toonhoogte 220) 

1 Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
2 En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
3 En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
 
4 Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en ’t morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
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Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 9 vers 1, 2, 9, 10 en 11 

1 Ik zal met al mijn hart de HEER, 
blijmoedig geven lof en eer; 
mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
en al Uw wonderen vertellen. 
 
2 Ik zal in U, mijn God, van vreugd 
opspringen, in de geest verheugd; 
Uw naam zal door mijn psalmgezangen, 
o Allerhoogste, lof ontvangen. 
 
9 De HEER zal zijn een hoog vertrek 
voor wie getrapt wordt op de nek; 
een hoog vertrek in drukkend lijden; 
een toevlucht in benauwde tijden. 
 
10 Hij, die Uw Naam in waarheid kent, 
zal, HEER, op U in zijn ellend', 
vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten, 
hen, die gelovig tot U vluchten. 
 
11 Zingt, zingt de HEER, die eeuwig leeft, 
Die Sion tot Zijn woning heeft; 
en laat voor aller volken oren, 
met psalmgezang, Zijn daden horen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en Gods groet 
 
Zingen Psalm 66 vers 1 en 8 

Juich, aarde, juich met blijde galmen 
de grote Schepper van 't heelal; 
zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen; 
verhef Zijn roem met lofgeschal. 
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
o God, aan al Uw haters merken, 
die veinzend buigen voor Uw macht." 
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Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 
gij, die de HEER van harte vreest, 
hoort, wat mij God deed ondervinden, 
wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 
ik riep de HEER ootmoedig aan; 
ik mocht met mond en hart Hem loven, 
Hem, Die alleen mij bij kon staan. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 340 

1 U schiep zon en maan en sterrenpracht. 
Vader U bent het geheim 
van het leven; alles toont Uw macht. 
U bent alles wat mijn hart verlangt. 
U bezielt mij; Heer U houdt 
heel mijn leven veilig in Uw sterke hand. 

Refrein (2x):  
Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart. 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen. 
Ik prijs Uw Naam. 

  
2 U geeft regen, zon en overvloed. 
Vader, U bent het geheim 
van het leven dat U bloeien doet. 
U doorgrondt mij en U houdt van mij. 
Wat een wonder; Heer, U bent 
heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij. 

Refrein 
 
2 x: 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam. 
 

Refrein 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Markus 10 : 17 - 27 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
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Zingen Op Toonhoogte 276 vers 1, 2 en 4 
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. 
 
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.    

 
Verkondiging – Een discipel van Jezus draagt het kruis 
 
Zingen Op Toonhoogte 295 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
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3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 30 vers 9 en 10 (Psalm 73 NB) 

Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, Uw raad houdt stand, 
Uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
Wie heb ik in de hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wie ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 

Heenzending en zegen 
 
Lied na de dienst: 

Christ our hope (Nederlandse bewerking: Opwekking) 
What is our hope in life and death? 
Christ alone, Christ alone. 
What is our only confidence? 
That our souls to Him belong. 
Who holds our days within His hand? 
What comes, apart from His command? 
And what will keep us to the end? 
The love of Christ, in which we stand. 
 

Wie troost in leven en in dood? 
Christus zelf! Christus zelf! 
Wat geeft ons zekerheid en hoop? 
Wij zijn nu Zijn eigendom. 
Wie houdt ons leven in Zijn hand? 
Wat is ooit sterker dan Zijn plan? 
Wie houdt ons vast – tot aan het eind? 
Zijn liefde houdt ons overeind. 

 
O sing hallelujah! 
Our hope springs eternal. 
O sing hallelujah! 
Now and ever we confess 
Christ our hope in life and death. 
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O zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing hallelujah! 
Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 
What truth can calm the troubled soul? 
God is good, God is good. 
Where is His grace and goodness known? 
In our great Redeemer’s blood. 
Who holds our faith when fears arise? 
Who stands above the stormy trial? 
Who sends the waves that bring us nigh 
unto the shore, the rock of Christ? 
 

Welk woord kalmeert de bangste ziel? 
God is goed! God is goed! 
Waarin kan ik Gods goedheid zien? 
Bovenal in Jezus’ bloed. 
Wie staat er boven storm en angst, 
leert ons geloven, desondanks? 
Wie stuurt de stroming die ons stuwt 
naar vaste wal, naar Jezus toe? 

 
O sing hallelujah! 
Our hope springs eternal. 
O sing hallelujah! 
Now and ever we confess 
Christ our hope in life and death. 
 

O zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing hallelujah! 
Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 
Unto the grave, what will we sing? 
"Christ, He lives; Christ, He lives!" 
And what reward will heaven bring? 
Everlasting life with Him. 
and we will rise to meet the Lord. 
Then sin and death will be destroyed 
and we will feast in endless joy 
when Christ is ours forevermore. 
 

Wat zingen wij tegen de dood? 
Christus leeft! Christus leeft! 
Waarmee wordt ons geloof beloond? 
Eeuwig leven, dichtbij Hem. 
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt, 
zonde en dood zijn dan voorbij; 
Een feest vol vreugde, zonder eind: 
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! 

 
O sing hallelujah! 
Our hope springs eternal. 
O sing hallelujah! 
Now and ever we confess 
Christ our hope in life and death. 
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O zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing hallelujah! 
Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 
Now and ever we confess 
Christ our hope in life and death 
 

Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 


