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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord, dienst in de Oude Kerk, 
zondag 26 september 2021 
Aanvang 09.30 uur  
  

Voorganger:   
Ds. P. van de Voorde 
 
In deze dienst wordt Ds. M. Dubbelman aan de gemeente verbonden 
als predikant van wijkgemeente 2, Noord 
 
 
Liederen voor de dienst  

Tremble 
I will tremble at no other name. 
My heart's surrendered to no other reign. 
I will bow at no other throne, 
and rest my heart at no other home. 
Let these hands lift no other crown, 
let these knees fall on no other ground. 
Draw these eyes from the gold that won’t shine. 
You turn this life from water to wine. 
 

Ik zal voor geen andere naam beven. 
Mijn hart heeft zich aan geen andere heerschappij overgegeven. 
Ik zal voor geen andere troon buigen, 
en laat mijn hart bij geen ander huis rusten. 
Laat deze handen geen andere kroon optillen, 
laat deze knieën op geen andere grond vallen. 
Trek deze ogen af van het goud dat niet zal blinken. 
U verandert dit leven van water in wijn. 

 
And I tremble, 
I tremble, Lord, 
in your presence, 
in your presence. 
 

En ik beef, 
ik beef, Heer, 
in Uw aanwezigheid, 
in Uw aanwezigheid. 

 
You take my breath with every starry night, 
show Your power in downtown city light. 
You are taller than the highest of the hills 
and stronger than the walls we try to build. 
You blind me with the beauty of Your face 
and draw me close with Your divine embrace. 
Speak to me with healing in Your words 
and fix the things I didn't know were hurt. 
 

U beneemt me de adem met elke sterrennacht, 
toont Uw kracht in het licht in de binnenstad. 
U bent groter dan de allerhoogste heuvel 
en sterker dan de muren die we proberen te bouwen. 
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U verblindt me met de schoonheid van Uw gezicht, 
en trekt me naar U toe met Uw goddelijke omhelzing. 
Spreek tot mij met genezing in Uw woorden 
en herstel de dingen waarvan ik niet wist dat ze gewond waren. 

 
Refrein  
Lord, I tremble, 
I tremble, Lord, 
in your presence, 
in your presence. 
Lord, I tremble  
I tremble, Lord 
In Your presence 
In Your presence. 
 

Heer, ik beef, 
ik beef, Heer, 
in Uw aanwezigheid, 
in Uw aanwezigheid. 
Heer, ik beef, 
ik beef, Heer, 
in Uw aanwezigheid, 
in Uw aanwezigheid. 

 
My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. 
My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. 
My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. 
To you alone, to You alone we praise (my Lord) 
 

Mijn Heer, mijn Heer, mijn Heer, mijn Heer. 
Mijn Heer, mijn Heer, mijn Heer, mijn Heer. 
Mijn Heer, mijn Heer, mijn Heer, mijn Heer, 
U alleen, U alleen prijzen wij. 

 
Oh, who could take the place of? (My Lord) 
What compares to Your love? (My Lord) 
For everything that You've done (to You alone) 
To You alone be praise (my Lord) 
Oh, who could take the place of? (My Lord) 
What compares to Your love? (My Lord) 
For everything that You've done (to You alone) 
To You alone we praise 
 

O, wie zou de plaats kunnen innemen van? (Mijn Heer) 
Wat is te vergelijken met Uw liefde? (Mijn Heer) 
Voor alles wat U heeft gedaan (voor U alleen) 
Aan U alleen zij lof, ja (mijn Heer) 
O, wie zou de plaats kunnen innemen van? (Mijn Heer) 
Wat is te vergelijken met Uw liefde? (Mijn Heer) 
Voor alles wat U heeft gedaan (voor U alleen), 
U alleen prijzen wij 

 
You invented all of time and space, 
called the morning and midnight into place, 
made the mountains and tamed the wildest seas 
and still You set Your holy eyes on me. 
I will always live in wonder of 
the fact that I awaken jealous love. 
Eternity will almost be enough. 
Eternity will almost be enough. 
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U hebt het geheel van tijd en ruimte uitgevonden, 
de ochtend en middernacht hun plaats gegeven, 
de bergen gemaakt en de wildste zeeën getemd 
en toch vestigt U Uw heilige ogen op mij. 
Ik zal altijd in verwondering leven over 
het feit dat ik jaloerse liefde bij U oproep. 
De eeuwigheid zal bijna genoeg zijn. 
De eeuwigheid zal bijna genoeg zijn. 

 
Refrein  
Lord, I tremble, 
I tremble, Lord, 
in your presence, 
in your presence. 
Lord, I tremble  
I tremble, Lord 
In Your presence 
In Your presence. 
 

Heer, ik beef, 
ik beef, Heer, 
in Uw aanwezigheid, 
in Uw aanwezigheid. 
Heer, ik beef, 
ik beef, Heer, 
in Uw aanwezigheid, 
in Uw aanwezigheid. 

 
I will always live in wonder of 
the fact that I awaken jealous love. 
Eternity will almost be enough. 
Eternity will almost be enough. 
And I will always live in wonder of 
the fact that I awaken jealous love. 
Eternity will almost be enough. 
Eternity will almost be enough. 
 

Ik zal altijd in verwondering leven over 
het feit dat ik jaloerse liefde bij U oproep. 
De eeuwigheid zal bijna genoeg zijn. 
De eeuwigheid zal bijna genoeg zijn. 

 
Refrein  
Lord, I tremble, 
I tremble, Lord, 
in your presence, 
in your presence. 
Lord, I tremble  
I tremble, Lord 
In Your presence 
In Your presence. 
 

Heer, ik beef, 
ik beef, Heer, 
in Uw aanwezigheid, 
in Uw aanwezigheid. 
Heer, ik beef, 
ik beef, Heer, 
in Uw aanwezigheid, 
in Uw aanwezigheid. 
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Geef me Jezus 
Jezus, Hij is de Herder van mijn hart, 
alles waar ik altijd naar heb verlangd. 
Jezus, Hij heeft Zich als een trouwe Vriend bewezen. 
Mijn Jezus. 
 
Hij is mijn oase midden in de woestijn. 
Ik ben van mijn geliefde, en Hij is van mij. 
 
Geef me Jezus, Hem alleen. 
Geef me Jezus, anders geen. 
Alles wat deze wereld mij biedt 
valt in het niet bij Jezus. 
 
Jezus, Hij is de Herder van mijn hart, 
alles waar ik altijd naar heb verlangd. 
Jezus, Hij heeft Zich als een trouwe Vriend bewezen. 
Mijn Jezus. 
 
Hij is mijn oase midden in de woestijn. 
Ik ben van mijn geliefde, en Hij is van mij. 
 
Geef me Jezus, Hem alleen. 
Geef me Jezus, anders geen. 
Alles wat deze wereld mij biedt 
valt in het niet bij Jezus. 
 
Bij Jezus, Jezus, U alleen, Hem alleen. 
U bent alles voor mij. 
Als ik U heb, heb ik alles. 
 
Ik wil niets liever dan Jezus, Hem alleen. 
 
Geef me Jezus, Hem alleen. 
Geef me Jezus, anders geen. 
Alles wat deze wereld mij biedt 
valt in het niet bij Jezus. 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 100 vers 1 en 2 

Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De Heer' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 100 vers 3 en 4 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof; 
looft Hem aldaar met hart en stem; 
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 
Gods gebod (1 Thessalonicenzen 5) 
 
Zingen Psalm 86 vers 6 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k zal dan in Uw waarheid wand'len; 
neig mijn hart, en voeg het saam, 
tot de vrees van Uwe Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven; 
'k zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing 2 Korinthe 4 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 484 

(Refrein) 
De Heer is mijn Herder, 
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg 
die ik moet gaan. 
De Heer is mijn Herder. 
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1 Al ga ik door een donker dal, 
ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan, 
U bent heel dichtbij. 
(Refrein) 
 
2 Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer. 
(Refrein) 
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd. 
En ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid. 
(Refrein) 

 
Verkondiging: “Alles, alles voor Hem” 
 
Zingen Psalm 108 vers 2 

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 
Uw roem de volken doen verstaan; 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
Verbintenis Ds. Dubbelman aan de gemeente 
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een dienaar 
van het Woord heeft toevertrouwd.  
 
Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te bewaren zijn 
haar ambtsdragers gegeven, die daartoe ontvangen hebben de gaven van de 
Heilige Geest en de opdracht van de gemeente. 
 
Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, is dat van dienaar 
van het Woord. Degenen die met dit ambt worden bekleed, werken samen met 
hun medeambtsdragers en zij zullen dienstbaar en herderlijk omgaan met de 
kudde die hun wordt toevertrouwd. 
 
Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving der zonden aanzeggen en 
zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, zoals de apostelen als 
eersten die opdracht van de Heere hebben ontvangen. 
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Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven. 
Zij zullen voorgaan bij de viering van het Heilig Avondmaal. 
 
Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote Dag van God door 
haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te geven aan haar gebed. 
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel en - even 
barmhartig als beslist - haar heiligheid hoeden. 
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. 
Zij zullen, kortom, met de Goede Herder voor ogen, de gemeente waaraan zij 
zijn verbonden liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kan 
geven aan haar roeping om van het heil te getuigen. 
 
En u Michiel Dubbelman, die nu gereed staat uw ambtswerk op deze plaats te 
aanvaarden: herinner u altijd met dankbaarheid, dat het Christus' eigen kudde 
is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door Zijn bloed; het is 
Zijn kerk.  
 
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, 
volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. 
 
GELOFTE  (staan) 
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd. Daarbij 
hebt u uitgesproken dat u de Heilige Schrift aanvaardt als de bron van de 
prediking en als enige regel van het geloof en dat u zich wilt verzetten tegen al 
wat daarmee strijdig is.  
U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis 
mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.  
 
Nu u uw ambtsbediening in de gemeente van Christus te Giessendam/Neder-
Hardinxveld zult voortzetten, vraag ik u daarom: Gelooft u dat u in uw 
beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 
 
ds. Dubbelman:  
 
En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met 
liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heere op uw weg brengt? 
 
ds. Dubbelman:  
 
Broeders en zusters, laten wij bidden tot de almachtige God in de 
gemeenschap van heel de Kerk in hemel en aarde, dat Hij zijn genade geeft 
aan hem, die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords. 
 
Gebed 
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VERBINTENIS 
God, onze hemelse Vader, die u naar deze plaats heeft geroepen, verbinde u 
aan deze gemeente te Hardinxveld Giessendam en geve u de genade, dat u 
daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 
 
AANVAARDING EN VERWELKOMING (staan)  
Gemeente, dit is uw predikant. Ontvang ds. Dubbelman als herder en leraar in 
uw midden en houd hem hoog in zijn ambt. Dat mogen we bevestigen door 
hem, samen met zijn vrouw de zegen van God toe te zingen met Psalm 134: 3 
 
Toezingen Psalm 134 vers 3 (staande) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen slotlied “Alles voor Hem” (Sela) 

Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen. 
 
Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
 
Tegenstem:  

Eer aan de Vader. 
Eer aan de Zoon. 
Amen, amen. 
Eer aan de Trooster, 
God is met ons. 
Alles, alles voor Hem. 
Eer aan de Vader. 
Eer aan de Zoon. 
Amen, amen, 
tot in eeuwigheid, amen. 

 
Zegen 
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Mededeling 
Voor genodigden, die vanmiddag niet aanwezig zijn, is er na afloop van de 
dienst gelegenheid om Ds. Michiel Dubbelman en zijn vrouw Jorieke te 
begroeten. Dit gebeurt niet in de jeugdzaal, zoals op de uitnodiging stond, 
maar in de consistorie. 
 
 
Lied na de dienst 

Vreugde van mijn hart 
Ziet U mijn rusteloze hart 
dat naar U vraagt, op antwoord wacht? 
Luister o Heer, waar moet ik heen? 
Ik heb U nodig, U alleen. 
  
Geef mij het levend water, Heer. 
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer. 
Houd mij met beide handen vast 
en troost mijn rusteloze hart. 
  
Jezus, laat uw aanwezigheid 
mijn diepste vreugde zijn. 
U die mij naar het water leidt; 
een bron in de woestijn. 
  
Vrede vervult mijn hart. 
Liefde stroomt bij mij binnen. 
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer. 
U, de vreugde van mijn hart. 
  
Water dat opwelt uit een bron; 
de plaats waar ik U tegenkom. 
Water dat sprankelt en dat leeft: 
het nieuwe leven door de Geest. 

 


