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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 31 oktober 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
  
 
Liederen voor de dienst 
 

Jesus is alive  
Er is nieuw leven, 
er is een nieuw begin. 
Het is tijd voor nieuwe dromen, 
beter dan je denkt of zelf verzint. 
Het wordt licht, 
de zon gaat stralen. 
Een nieuwe lentedag breekt aan. 
Ja, het is feest, we vieren samen 
dat Jezus leeft, ja, Hij is opgestaan! 
 
Jesus is alive, He is alive 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
Jesus is alive, He is alive 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
 
Oh who oh oh 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
Oh who oh oh 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
 
Hij is het Leven, 
Hij geeft een nieuw begin. 
Een nieuwe morgen is gekomen, 
liefde die je nergens anders vindt! 
Hij is het licht, Hij laat ons stralen. 
Een nieuwe lentedag breekt aan. 
Ja, het is feest, we vieren samen 
dat Jezus leeft, ja, Hij is opgestaan! 
 
Jesus is alive, He is alive 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
Jesus is alive, He is alive 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
 
Oh who oh oh 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
Oh who oh oh 
Oh who oh oh 
Hij is opgestaan! 
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Kom klap, klap je handen op de beat, 
Hij is opgestaan! 
Kom klap, klap je handen op de beat, 
Hij is opgestaan! 
Kom, zwaai, 
zwaai je handen van links naar rechts. 
Hij is opgestaan! 
Kom, zwaai, 
zwaai je handen van links naar rechts. 
Hij is opgestaan! 
 
Jesus is alive, He is alive 
Oh Who oh oh 
Hij is opgestaan! 
Jesus is alive, He is alive 
Oh Who oh oh 
Hij is opgestaan!  (2x) 

 
Op Toonhoogte 369 

1 Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
Refrein 

Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
2 In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

 

 

 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
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Voorzang Psalm 99 vers 1 en 8 
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! 
 
Geeft dan eeuwig' eer 
onze God en HEER; 
klimt op Sion, toont 
eerbied, waar Hij woont, 
waar Zijn heiligheid 
hare glans verspreidt: 
heilig toch en t' eren 
is de HEER der heren. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 179 vers 1 en 2  

Een vaste burg is onze God, 
een toevlucht voor de zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 
Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
die God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar op de troon: 
de zeeg' is ons beschoren! 
 

Lezing van de wet 
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Zingen Psalm 34 vers 2, 9 en 11 
2 Komt, maakt God met mij groot; 

verbreidt, verhoogt, met hart en stem, 

de nooit volprezen naam van Hem, 

Die ons behoedt in nood. 

Ik zocht in mijn gebed 

de HEER, ootmoedig met geween; 

Hij heeft mij in angstvalligheên 

geantwoord, mij gered. 

9 God is 't verbroken hart, 
't verbrijzeld en bedrukt gemoed, 
te allen tijd' nabij en goed, 
in tegenheid en smart. 
Veel wederwaardigheên, 
veel rampen zijn des vromen lot; 
maar uit die alle redt hem God; 
Hij is zijn heil alleen. 
 
11 De HEER verlost en spaart 
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. 
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,  
niet schuldig zijn verklaard. 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Filippenzen 1 : 18 - 26 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 514 
Refrein: Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 
1 Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten, dat Jezus er is.  Refrein 
 
2 Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: ‘Nee, jij hoort niet bij de rest’, 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.  Refrein 
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Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 332  

1 Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
Refrein  

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U. 

 
2 Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer.  

Refrein 
 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 328  
Refrein Maak groot onze God, 

zing met mij, 
maak groot onze God. 
Zing, want Hij 
is groot, zo groot, onze God. 

1 De Koning in Zijn pracht, 
bekleed met eer en macht; 
kom aarde, juich voor Hem, 
aarde, juich voor Hem. 
Het duister vreest zijn licht; 
als Hij rechtvaardig richt, 
dan vlucht het voor Zijn stem, 
vlucht het voor Zijn stem.    

Refrein 
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2 De God die eeuwig leeft, 
de tijd geschapen heeft, 
de Vader, Geest en Zoon, 
Vader, Geest en Zoon. 
Het Lam dat werd geslacht, 
de Leeuw in al Zijn kracht, 
de Koning op de troon, 
Koning op de troon.    

Refrein (2x) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 391 vers 1, 2, 3 en 6  

1 Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort. 
 
2 Lied’ren zingend vol vertrouwen  
tot in het voltooide licht  
broeder broeder zal aanschouwen  
staande voor Gods aangezicht. 
 
3 Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
6 Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 
 

Zegen 
 
 

Lied na de dienst 

My Lighthouse (Nederlandse versie: Opwekking) 
In my wrestling and in my doubts, 
in my failures You won't walk out. 
Your great love will lead me through; 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
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In the silence, You won't let go. 
In the questions, Your truth will hold. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand 
in mijn vragen houdt Uw Woord stand. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
My lighthouse, my lighthouse. 
Shining in the darkness. I will follow You. 
My lighthouse, my lighthouse. 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore. 
 

God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont. 

 
I won't fear what tomorrow brings. 
With each morning I'll rise and sing: 
my God's love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 

God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont. 

 


