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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord, doopdienst in de Oude Kerk, 
zondag 24 oktober 2021 
Aanvang 09.30 uur  
  

In deze dienst wordt de doop bediend aan: 

• Madee Maatje Doretea (Madee) Blokland 

• Jette Anne-Rika (Jette) Hendriksen 

• Moos Heijstek 

• Alex Floor Arie Cornelis (Frederik) Korevaar 

• Emma Jinte (Jinte) de Rijke 
 
 
Voorganger:   
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Liederen voor de dienst  
 

Symfonie 
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, 
in Uw tegenwoordigheid. 
Kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer. 
Met al mijn tranen en mijn strijd. 
 
Ik geef wat ik heb, 
houd niets apart, 
open voor U mijn hart. 
 
Als een liefdeslied is hier mijn leven. 
Een melodie van vreugde en pijn. 
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,  
een symfonie voor U mag zijn. 
Een symfonie voor U mag zijn. 
 
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, 
omgeven door Uw majesteit, 
leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, 
in zwakheid en gebrokenheid 
 
geef ik wat ik heb, 
houd niets apart, 
open voor U mijn hart. 
 
Als een liefdeslied is hier mijn leven, 
een melodie van vreugde en pijn. 
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven 
een symfonie voor U mag zijn. 
Een symfonie voor U mag zijn. 
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Ik geef wat ik heb, 
houd niets apart, 
open voor U mijn hart. 
 
Als een liefdeslied is hier mijn leven, 
een melodie van vreugde en pijn. 
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven 
een symfonie voor U mag zijn. (2x) 
 
Een symfonie voor U mag zijn. 

 

Oceans 
You call me out upon the waters. 
The great unknown where feet may fail. 
And there I find You in the mystery. 
In oceans deep, 
my faith will stand. 
 

U roept me naar U toe op de wateren. 
Het grote onbekende waar voeten kunnen falen. 
En daar vind ik U in het mysterie. 
In diepe oceanen 
zal mijn geloof standhouden. 

 
And I will call upon Your name. 
And keep my eyes above the waves. 
When oceans rise, 
my soul will rest in Your embrace. 
For I am Yours and You are mine. 
 

En ik zal Uw naam aanroepen. 
en boven de golven uit kijken. 
Als de oceanen stijgen, 
zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing. 
Want ik ben van U en U van mij. 

 
Your grace abounds in deepest waters. 
Your sovereign hand will be my guide, 
where feet may fail and fear surrounds me. 
You've never failed and You won't start now. 
 

Uw genade is overvloedig in de diepste wateren. 
Uw soevereine hand zal mijn gids zijn 
waar voeten kunnen falen en angst mij omringt. 
U hebt nog nooit gefaald en dat zal nu ook niet gebeuren. 

 
So I will call upon Your name. 
And keep my eyes above the waves. 
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace. 
For I am Yours and You are mine. 
 

Dus zal ik Uw naam aanroepen. 
en boven de golven uit kijken. 
Als de oceanen stijgen, zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing. 
Want ik ben van U en U van mij. 
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(2 x :) 
Spirit, lead me where my trust is without borders. 
Let me walk upon the waters, wherever You would call me. 
Take me deeper than my feet could ever wander, 
and my faith will be made stronger, 
in the presence of my Savior.    
 

Geest, leid me waar mijn vertrouwen grenzenloos is. 
Laat mij over de wateren lopen, waar U mij ook zou roepen. 
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen dwalen, 
en mijn geloof zal sterker worden, 
in de aanwezigheid van mijn Heiland. 

 
So I will call upon Your name. 
And keep my eyes above the waves. 
When oceans rise, 
my soul will rest in Your embrace. 
For I am Yours and You are mine. 
 

Dus zal ik Uw naam aanroepen. 
en boven de golven uit kijken. 
Als de oceanen stijgen, 
zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing. 
Want ik ben van U en U van mij. 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 84 vers 6 

Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
is t’allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 260 

Nog voordat je bestond kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield gaf Hij Zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
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En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt, 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x) 

 
Lezing formulier 
 
Zingen Psalm 105 vers 1 en 5 (kinderen worden binnengebracht) 

Looft, looft verheugd de Heer' der Heren; 
aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierijke daan 
alom de volkeren verstaan, 
en spreekt, met aandacht en ontzag, 
van Zijne wond´ren dag aan dag. 
 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
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Vragen aan de ouders 
- Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en 

geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de 
verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en 
daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?  

- Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de 
artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk 
alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 

- Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u 
vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw 
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?     

 
Bediening Heilige Doop 
 
Toezingen Psalm 134 vers 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 
De gemeente beantwoordt staande de volgende vragen: 

- Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente te 
bidden, opdat de vruchten van geloof en bekering in hun leven gezien 
zullen worden?  

- Wilt u Madee, Jette, Moos, Frederik en Jinte, die zojuist het teken van 
de doop ontvangen hebben, met liefde in uw midden opnemen als 
nieuwe leden van het lichaam van Christus, in het besef dat u mede 
verantwoordelijkheid voor hen draagt?  

- Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de 
gemeente op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar het 
Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop en 
bekering beantwoorden?  

 
Dankgebed  na de doop 
 
Zingen Psalm 87 vers 4 en 5 

God zal ze Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 
 
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, 
dan zullen daar de blijde zangers staan, 
de speelliên op de harp en cimbel slaan, 
en binnen u al mijn fonteinen wezen. 
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Gebed 
 
Schriftlezing Filippenzen 1 : 12 - 18 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 63 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 381 

In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij Zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus’ kruis. 
Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 
 Refrein: 

Ga dan heen: verkondig Zijn Naam 
aan iedereen, want Jezus is Heer! 
Ga dan heen en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, zal met ons gaan. 

  
Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 

Refrein 2x 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 133 vers 1 en 3 

Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen, 
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd. 
’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd, 
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
 
Lied na de dienst 
 

Gods zegen voor jou 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
Waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
Over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
Leef je geloof elke dag! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 

 
 
 
Als u de ouders wilt feliciteren met de doop van hun kind kan dat schriftelijk; zie voor de 
adressen De Kerk Roept van 15 oktober jl. 
 
Meer informatie van onze gemeente vindt u op www.hghg.nl  

http://www.hghg.nl/

