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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 3 oktober 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
  
 

Israëlzondag 
 
 
Liederen voor de dienst  

Van top tot teen 
God heeft mij gemaakt van top tot teen. 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet één, 
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder, 
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder. 
 
Hij heeft mij gevormd in m’n moeders buik 
en na negen maanden kwam ik eruit 
met alles er op en alles er aan. 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan. 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen. 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet één, 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder, 
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder. 
 
Hij heeft je gevormd in je moeders buik 
en na negen maanden kwam jij er uit 
met alles er op en alles er aan. 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan. 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen. 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet één, 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder, 
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder. (2x) 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen! 

 

Hou je aan de regels 
Refrein 2x: 

Hou je aan de regels, anders maak je brokken. 
Hou je aan de regels en kijk goed uit je doppen. 
Hou je aan de regels, anders gaat het fout. 
Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud. 

 
De vader van mijn vriendje heeft een hele stoere bak. 
Met spoilers, brede bandjes, automaat en kanteldak. 
Hij reed laatst veel te hard en heeft de bocht toen niet gezien. 
Nu zit ‘ie met een schade van een “mieletje” of tien, dus… 

Refrein 1x 
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Gisteren na schooltijd ging ik even naar de stad, 
en heb toen bij de speelgoedzaak een barbiepop gejat. 
Ik werd helaas betrapt en kreeg meteen proces-verbaal, 
en stond toen met een rooie kop vreselijk voor paal, dus… 

Refrein 1x 
 
Fikkie stoken vind ik echt het mooiste wat er is, 
maar na de laatste keer toen ging het wel een beetje mis. 
Het leek eerst zo onschuldig met alleen die oude krant, 
maar nu is het schuurtje tot de grond toe afgebrand, dus… 

Refrein 1x 
 
De Bijbel is het boek van onze God, die eeuwig leeft, 
en daarin kun je lezen dat ook Hij ons regels geeft. 
Als wij daaraan gehoorzaam zijn en doen wat Hij ons zegt, 
dan komen we uiteindelijk toch nog goed terecht. 

Refrein 1x 
 
Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud. 

 
 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 27 vers 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 33 vers 11 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
in Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
die Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
milde zegenader, 
stel Uw vriend'lijk hart, 
op Wiens gunst wij hopen, 
eeuwig voor ons open; 
weer steeds alle smart. 
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Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 200 

1 Kom, o bron van zegeningen, 
geef een nieuw lied in mijn hart, 
vol van dank, niet te bedwingen, 
voor genade ongedacht. 
Geef mij woorden om te zingen 
met de eng’len rond Uw troon, 
want Uw naam blijft mij omringen 
en verlost mij van de dood. 
 
2 Ik mag zijn in Uw nabijheid 
door Uw offer aan het kruis 
en Uw liefde geeft mij vrijheid 
om te wonen in Uw huis. 
Jezus zocht mij toen ik dwaalde, 
op mijn eigen wegen liep 
en Hij kocht mij door genade 
met Zijn bloed, dat redding biedt! 
 
Refrein (2x) 

Kom, o bron, kom, o God. 
Kom geliefde vredevorst. 
Hoor Uw bruid, hoor hoe zij zingt: 
kom, o bron van zegening. 

 
3 Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, 
’t is genade onverdiend. 
Laat Uw goedheid mij behoeden, 
wees mijn altijd trouwe vriend. 
Zonder U ben ik verloren, 
zie ik zelf geen toekomst meer. 
Laat mijn hart U toebehoren 
tot ik U ontmoet, mijn Heer! 
 
Refrein (2x) 
 
Herhaal couplet 1 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
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Kinderlied Op Toonhoogte 485 
De Here zegent jou, 
en Hij beschermt jou; 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn, 
en heel dicht bij je zijn; 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u; 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn, 
en heel dicht bij u zijn; 
Hij zal Zijn vrede aan u geven. 

 
Schriftlezing Numeri 6 : 22 - 27 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
Zingen Psalm 67 vers 1 en 3 

D' algoede God zij ons genadig, 
en zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
ons lichten en Hij zij ons goed; 
opdat elk genegen, 
zich aan Uwe wegen, 
op deez' aarde wenn'; 
en de blinde heiden, 
nu van God gescheiden, 
eens Uw heil erkenn'. 
 
De volken zullen, HEER', U loven; 
o HEER', U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven 
dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen;  
onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen, 
wat op aarde leeft. 

 
Verkondiging: De hogepriesterlijke zegen 
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Zingen Op Toonhoogte 310 
1 Grote God, wij loven U 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid 
 
2 Alles wat u prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
open Uwe Vaderarmen, 
stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen! 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 168  

1 Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2 Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
3 Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 
 

Zegen 
 
 
Lied na de dienst 

Op Toonhoogte 560 
Who’s the King of the jungle? 
Who’s the King of the sea? 
Who’s the King of the universe 
and who’s the King of me? 
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Wie is de Heer van de Jungle? (oeh oeh)  
Wie is de Heer van de zee? (blub blub)  
Wie is de Heer van het groot heelal  
en wie is de Heer van mij?  

 
Well, I say: J.E.S.U.S, yes! 
He’s the King of me! 
He’s the King of the universe, 
the jungle and the sea. 
 

Ik zeg u J-E-Z-U-S, YES!  
Hij is de Heer van mij. 
Hij is de Heer van het groot heelal, 
de jungle en de zee. 

 
 


