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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
3 oktober 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Wonderlijk  
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, 
toen ik in het geheim gemaakt werd. 
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. 
U schreef het in Uw boek; 
U kent mij. 

 
Refrein: 
Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is Uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 

 
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben 
is wonderlijk gemaakt, uit liefde. 
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering 
wordt door U gehoord. 
U kent mij. 

Refrein 
 
Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is Uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 
 
Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast.  (4x) 

Refrein . (2x) 
 

Leven met U altijd. 
 
 

Herstel mijn eerste liefde 
Vader in de hemel, 
die zoveel om mij geeft 
dat U in Uw genade, 
Uw Zoon gegeven heeft. 
Dank U voor Uw liefde, 
Uw eindeloze trouw. 
Dat ondanks al mijn falen 
U zegt: "Ik hou van jou". 
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Herstel mijn eerste liefde 
die ik ooit had voor U. 
Want ik wil van U houden 
nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden, 
zoals het heeft gedaan. 
Vol vuur en vol van hartstocht, 
die nooit meer weg zal gaan. 
 
De drukte van het leven, 
trok mij met zich mee. 
De liefde, die vervaagde, 
de passie, die verdween. 
Ik was U niet vergeten, 
maar nam de tijd niet meer 
om in Uw woord te lezen, 
bij U te zijn, o Heer. 
 
Herstel mijn eerste liefde 
die ik ooit had voor U. 
Want ik wil van U houden 
nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden, 
zoals het heeft gedaan. 
Vol vuur en vol van hartstocht, 
die nooit meer weg zal gaan. 
 
Vader in de hemel, 
met eerbied vraag ik nu 
of U mij wilt vergeven, 
ik kan niet zonder U. 
Dank U voor Uw liefde, 
Uw eindeloze trouw. 
En Vader, ik wil zeggen, 
dat ik zoveel van U hou. 

 
 
 
 
 

Liturgie 
 
 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 149 

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. 
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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 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 25 vers 2 en 6 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 
 
Wie heeft lust de Heer' te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
Leren, hoe hij wand’len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Psalm 143 vers 10 
Leer mij, o God van zaligheden, 
mijn leven in Uw dienst besteden. 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand. 
Uw goede Geest bestuur’ mijn schreden, 
en leid’ mij in een effen land. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing (1) Spreuken 5.1-8, 15-21, (2) Mattheus 5. 27-32 en (3) Efeze 
5. 21-33 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 268 

Dank U mijn Vader  
voor al Uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt,  
mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Refrein 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van Uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 

Refrein 
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Niets houdt mij tegen  
mij over te geven,  
aan U, Jezus, alleen. 
U leidt mij door diepten;  
met krachtige liefde  
draagt U mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 

Refrein (2x) 
 

Verkondiging, thema “Bescherm huwelijk en seksualiteit”  
 
Zingen ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ (Sela) 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,  
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
 
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 
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Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 362 

U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 

 
Zegen 
 
Lied na de dienst: 

Zo hoort Uw liefde bij ons 
Refrein: 
Zo hoort Uw liefde bij ons.  
Zo hoort Uw liefde bij ons.  
Zo horen wij bij Uw liefde.  
Zo hoort Uw liefde bij ons.  

 
Zoals de zon hoort bij de dag,  
zoals de maan hoort bij de nacht,  
zoals de schepping bij de woorden van haar Maker;  
 
Zoals de ander bij de één,  
zoals de mens bij iedereen,  
zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader;  

Refrein 
 
Zoals de ander bij de één,  
zoals de mens bij iedereen,  
zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader;  

Refrein 
 
Zo hoort Uw liefde bij ons, 
onafscheidelijk. 
Zo hoort Uw liefde bij ons, 
Onophoudelijk. 
Zo horen wij bij Uw liefde, 
onveranderlijk,  
zo hoort Uw liefde bij ons.  (3x) 


