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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord, dienst in de Oude Kerk, 
zondag 10 oktober 2021 
Aanvang 09.30 uur  
  
 

Voorganger:   
Ds. M. Dubbelman 
 
Liederen voor de dienst  

Kom, o bron van zegeningen (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) 
 
Herhaling couplet 1 

 
Toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,   
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
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U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.   
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 103 vers 7 

Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 303 vers 1, 3 en 4 

1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
3 Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft Uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel Zijn kerk! 
 
 



3 
 
 

4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt Uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Gods gebod  
 
Zingen Psalm 139 vers 1 en 14 

Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.  
 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Filippenzen 1 : 3 – 11 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 553 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
dat Jezus leeft. 
Vertel het aan de mensen. 
 
Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 284 vers 1 en 2 

Laat m’in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mij zelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In Uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

  
Verkondiging 
 
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) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 48 vers 4 en 6 

Wij, o verheven Majesteit, 
gedenken Uw weldadigheid 
in 't midden van Uw heil’ge woning. 
Gelijk Uw Naam is: grote Koning, 
bij ons terecht geprezen, 
zo is Uw roem gerezen, 
en bij de volken zeer vermaard, 
tot aan het uiterst' eind der aard. 
Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt, 
is met gerechtigheid vervuld. 
 
Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
door tijd noch eeuwigheid te scheiden; 
ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
Zegen 
 
 
Lied na de dienst 

Door en door goed 
Geen pen kan ooit beschrijven 
hoe liefdevol U bent. 
Heel Uw wezen is doordrenkt 
met goedheid ongekend. 
In U is geen duister te vinden. 
 
Refrein: 

U bent door en door goed. 
U bent in en in liefde. 
Tot het einde aan toe 
zal Uw trouw mij omringen. 
U bent door en door goed. 
U bent in en in liefde. 
Tot het einde aan toe 
zal mijn hart zingen: 
U bent door en door goed. 
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Geen lied dekt ooit de lading 
van Wie U bent voor mij. 
Uw hart vol vriendelijkheid 
maakt dat mijn ziel belijdt: 
U alleen verdient al mijn aanbidding. 

Refrein 
 
Als ik hoog op de bergtop sta, 
U mij met zegen overlaadt: 
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem. 
Ook wanneer ik U niet begrijp 
en de pijn overweldigt mij, 
ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem 

Refrein 2x 
 


