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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
17 oktober 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger: Ds. E.J. Hempenius, Barneveld 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. (2x) 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. (2x) 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 
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 
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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. 
 
 

Liturgie 
 
 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang ‘De Heer is mijn Herder’ (M. Zimmer) 

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. 

 
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 
 
Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer. 
 
Uw goedheid en Uw liefde, Heer, 
volgen mij altijd, 
en ik mag heel dichtbij U zijn, 
tot in eeuwigheid. 

Refrein 
 
Stil gebed 
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Votum en groet 
 
Zingen Psalm 99 vers 1 en 2 

God, de HEER, regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
tussen Cherubs woont 
en Zijn grootheid toont; 
dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
God, die helpt in nood, 
is in Sion groot; 
aller volken macht 
niets bij Hem geacht; 
buigt u dan in 't stof, 
en verheft met lof 
't heilig Opperwezen; 
wilt het eeuwig vrezen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
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! 
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Gebed  
 
Schriftlezing 1 Samuël 16 : 1 – 13 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 69 (naar Psalm 139) 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan, 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend, 
en waar ik ook naartoe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Refrein: 

Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Heer U bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Elke dag 

 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent, 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

Refrein 
 

Verkondiging, tekst 1 Samuël 16 : 7  
 
Zingen Psalm 37 vers 2 en 3 

Stel op de HEER in alles uw betrouwen; 
betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
verlustig u met blijdschap in de HEER; 
dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 
u schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 
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Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
houd in uw weg het oog op God gericht, 
vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
doen dagen als de morgenzonnestralen, 
en blinken als het helder middaglicht. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen ‘Vreugde van mijn hart’ (Sela) 

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. 

 
Zegen 
 
Lied na de dienst: 

Je draagt het niet alleen 
Voor wie zoekt maar nergens vindt, 
voor wie vecht maar zo vaak niet wint, 
net als ik; 
voor wie gaat maar niet bereikt, 
voor wie liefde geeft maar niet krijgt, 
weet dit: 
Je draagt het niet alleen. 
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Voor wie gokt en steeds verliest, 
wie probeert maar vaak verkeerd kiest, 
net als ik; 
voor wie lacht maar niet geniet, 
voor wie wel gelooft maar niet ziet, 
weet dit: 
 
Je draagt het niet alleen, alleen. 
Je draagt het niet alleen, alleen. 
 
Raakt je rug de muur, 
sluit de nacht je in, 
kun je nergens heen 
dan er tegen in: 
Je draagt het niet alleen, alleen 
 
Zelfs als de hemel zwijgt, 
als je geloof bezwijkt, 
als je me niet begrijpt, 
Ik zal er altijd zijn. 
Zelfs als de hemel zwijgt, 
als je geloof bezwijkt, 
als je me niet begrijpt, 
Ik zal er altijd zijn. 
 
Je draagt het niet alleen, alleen. 
Je draagt het niet alleen, alleen. 
 
Raakt je rug de muur, 
sluit de nacht je in, 
kun je nergens heen 
dan er tegen in: 
Je draagt het niet alleen, alleen 
 
Zelfs als de hemel zwijgt, 
als je geloof bezwijkt, 
als je me niet begrijpt, 
Ik zal er altijd zijn. 

 


