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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
26 september 2021, aanvang 14.30 uur 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 

Intrededienst als predikant van onze gemeente, 
wijkpredikant voor wijkgemeente 2, Noord 
 
Liederen voor de dienst: 

Op Toonhoogte 302 – Tienduizend redenen 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

(Refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 

 
Goedheid van God 

Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van Uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 (Refrein) 
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Bridge 2x: 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
(Refrein 2x) 

 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 

 
 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 118 vers 14 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 43 vers 4 en 5 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 
 
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. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 188 

1 Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
‘Die was en is en komen zal.’ 
 
2 U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond’ring luister ik. 
U schiep leven door Uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het Uw heerlijkheid. 
 
3 In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan Uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als Uw huis mijn schuilplaats is. 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
‘Die was en is en komen zal.’ 
 
2x: 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid. 
Van Uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor Uw majesteit. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Filippenzen 1 : 1 - 11 
1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen 
in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 2 genade zij 
u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 
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3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 4 – in elk gebed van mij 
voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 5 vanwege uw gemeenschap aan het 
Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 
6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien 
zal tot op de dag van Jezus Christus. 
7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in 
mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap 
als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie. 
8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige 
gevoelens van Jezus Christus. 
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle 
fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u 
oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld 
met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid 
en lof van God. 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 300 

1 Dankt, dankt nu allen God 
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is ’t heuglijk lot, 
het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
altijd genadig aan, 
en heeft ons dag aan dag 
met goedheid overlaân. 
 
2 Hij, d’ eeuwig rijke God, 
wil ons reeds in dit leven 
Zijn vreed’ en heilgenot, 
als aan Zijn kind’ren geven. 
Hij zal ons door zijn Geest 
vermeerd’ren licht en kracht, 
en ons uit alle nood 
verlossen door Zijn macht. 
 

Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 264 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
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2 Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
3 Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 
 
4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid   
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 138 vers 4 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
voor mij volenden. 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 

 
Toespraken 

o Burgemeester Dirk Heijkoop namens de burgerlijke gemeente 
o Ds. W.J. Westland namens het ministerie (collega’s) en de 

werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers 
o Wijkscriba Piet de Groot, namens beroepingscommissie, algemene 

kerkenraad en wijkkerkenraad  
 
 
 
 

} 2 x 
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Toezingen Ds. Dubbelman: GEBED OM ZEGEN (gewijzigde tekst) (Op 
Toonhoogte 167)   

Zegen hem op de weg die hij moet gaan, 
zegen hem op de plek waar hij zal staan, 
zegen hem in alles, wat U van hem verlangt, 
o God, zegen hem alle dagen lang. 
 
Vader, maak hem tot een zegen, 
ga hem niet voorbij. 
Regen op hem met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot hem 
als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in hem. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hem. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven, 
zegen ons waar we hoop en liefde geven, 
zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
Vader, maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen 
 
Mededelingen 
Genodigden hebben na afloop van de dienst de gelegenheid om Ds. 
Dubbelman en zijn vrouw in de consistorie te begroeten.  
Genodigden die niet tot de kerkelijke gemeente behoren zijn daarna voor een 
kop koffie nog welkom in de jeugdzaal. 
 
Voor de wijkgemeente is er een kennismakingsbrunch op zaterdag 2 oktober 
op de locatie Binnendams 28, aanvang 09.30 uur; zie hiervoor de informatie, 
die op verschillende wijzen is verspreid.  
Wie niet bij de brunch kan zijn is daarna voor kennismaking welkom tussen 
11.00 en 12.00 uur; dat geldt ook voor de leden van de andere 
wijkgemeenten. 
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Lied na de dienst: 
 
The blessing 
 

The Lord bless you and keep you, 
make His face shine upon you 
and be gracious to you. 
The Lord turn His face toward you 
and give you peace (2x) 
 

De Heer zegene en behoede u, 
Hij doe Zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig; 
de Heer verheffe zijn aangezicht over u  
en geve u vrede. 

 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 
 
The Lord bless you and keep you 
Make His face shine upon you 
and be gracious to you 
The Lord turn His face toward you 
and give you peace. 
 

De Heer zegene en behoede u, 
Hij doe Zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig; 
de Heer verheffe zijn aangezicht over u  
en geve u vrede. 

 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen (2x) 
 
May His favor be upon you 
and a thousand generations 
Your family and your children 
and their children, and their children (2x) 
 

Laat zijn gunst op je zijn 
meer dan duizend generaties 
op je familie en je kinderen 
en hun kinderen, en hun kinderen. (2x) 

 
May His presence go before you, 
and behind you, and beside you, 
all around you, and within you. 
He is with you, He is with you. 
 

Moge Zijn nabijheid voor je uitgaan, 
en achter je zijn, en naast je, 
en rondom je, binnenin je, 
Hij is met je, Hij is met je. 

 
In the morning, in the evening, 
in your coming and your going, 
in your weeping, and rejoicing 
He is for you, He is for you. 
He is for you, He is for you. 
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In de ochtend, in de avond, 
in je komen en je weggaan, 
in je huilen, in je lachen, 
Hij is voor je, Hij is voor je.  

 
Amen, amen, amen, 
amen, amen, amen. 
 
May His favor be upon you 
and a thousand generations 
and your family and your children 
and their children, and their children. 
 

Laat zijn gunst op je zijn 
meer dan duizend generaties 
op je familie en je kinderen 
en hun kinderen, en hun kinderen. (2x) 

 
May His presence go before you, 
and behind you, and beside you, 
all around you, and within you. 
He is with you, He is with you. 
 

Moge Zijn nabijheid voor je uitgaan, 
en achter je zijn, en naast je, 
en rondom je, binnenin je, 
Hij is met je, Hij is met je. 

 
In the morning, in the evening, 
in your coming and your going, 
in your weeping, and rejoicing 
He is for you, He is for you. 
 

 
In de ochtend, in de avond, 
in je komen en je weggaan, 
in je huilen, in je lachen, 
Hij is voor je, Hij is voor je.  

 
He is for you, He is for you, 
He is for you, He is for you, 
He is for you, He is for you, 
He is for you, He is for you. 
 
He is for you, oh He is for you. 
 
Amen, amen, amen, 
amen, amen, amen. 
 

Hij is voor je, Hij is voor je.  
Amen. 


