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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord, doopdienst in de Oude Kerk, 
zondag 7 november 2021 
Aanvang 09.30 uur  
  
 
 

In deze dienst wordt de doop bediend aan: 

• Richard Hendrik (Rijck) de Rover 
 
 
 
Voorganger:   
Ds. C.D. Zonnenberg 
 
 
 
Liederen voor de dienst  

Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je hoofd. 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
Dat de liefde van je leven op je wacht. 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan. 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, 
met kind'ren om je heen tot aan het eind. 
 
Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 
Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent, 
dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent, 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
 
Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 
Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 
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Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
 
Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 
Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 

 
Meer dan een wonder 

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht. 
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht 
en nu jij er bent... 
 
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind, 
ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je eerste woord zal alles zijn: 
Papa, mama, blijf bij mij. 
Je hebt een plek, je hoort erbij. 
Hier zul je veilig zijn. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent... meer dan een wonder! 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 75 vers 1 en 4 

U alleen, U loven wij; 
ja wij loven U, o Heer', 
want Uw Naam, zo rijk van eer, 
is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land 
al de wond’ren Uwer hand. 
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Geen geval, geen zorg, geen list, 
oost, noch west, noch zandwoestijn, 
doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
die, als aller Oppervoogd, 
deez' vernedert, die verhoogt. 

 
Ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen toe. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 108 vers 1 en 2 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor de Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in de dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 
Uw roem de volken doen verstaan; 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
Lezing van de wet 
 
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. 
 
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. 
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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 doopformulier 
 
Zingen Psalm 105 vers 5 (dopeling wordt binnengebracht) 

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. 

 
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 dit kind van wie u vader en 
moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen?     

 
Kindermoment 
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Foto in de boom 
 
Bediening Heilige Doop 
 
Toezingen Psalm 134 vers 3 (staande) 

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 Rijck, die zojuist het teken van de doop ontvangen heeft, met 
liefde in uw midden opnemen als nieuw lid 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?  

Wat is daarop uw antwoord? 
 
Dopeling en kinderen B-oppas verlaten de kerk 
 
Dankgebed van het formulier en gebed om opening van het Woord en 
verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Efeze 1 : 15 – 2 : 10 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 34 (Psalm 84) 

1 Wat hou ik van Uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
2 Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
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3 Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
4 Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
5 De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis. 

 
Verkondiging n.a.v. Efeze 2 : 4 - 7 
 
Zingen Psalm 22 vers 12 en 13 

Gij, die God vreest, gij allen prijst de HEER; 
dat Jacobs zaad Zijn grote Naam vereer'; 
ontzie Hem toch, o Israël, en leer 
vertrouwend wachten. 
Wie mij veracht', God wou mij niet verachten, 
noch oor noch oog 
van mijn verdrukking wenden; 
maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden 
riep naar omhoog. 
 
Ik loof eerlang U in een grote schaar, 
en, wat ik U beloofd' in 't heetst gevaar, 
betaal ik, op het heilig dankaltaar, 
bij die U vrezen. 
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 
ten dis geleid, 
wie God zoekt, zal Hem prijzen. 
Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen, 
in eeuwigheid. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 189 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 

 
Zegen 
 
 
Lied na de dienst 

Great are You, Lord 
You give life, You are love, 
You bring light to the darkness. 
You give hope, You restore 
every heart that is broken, 
and great are You, Lord.  
 

U schenkt leven, U bent liefde, 
U brengt licht in de duisternis. 
U schenkt hoop, U geneest 
Ieder hart dat gebroken is. 
Groot zijt Gij, Heer! 
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It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise. 
We pour out our praise, 
it's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise to You only. 
 

Het is Uw adem in onze longen 
dus uiten wij onze lof. 
Wij uiten onze lof. 
Het is Uw adem in onze longen 
dus uiten wij onze lof tot U alleen. 

 
You give life, You are love, 
You bring light to the darkness. 
You give hope, You restore (You restore) 
every heart that is broken, 
and great are You, Lord. 
 

U schenkt leven, U bent liefde, 
U brengt licht in de duisternis. 
U schenkt hoop, U geneest 
Ieder hart dat gebroken is. 
Groot zijt Gij, Heer! 

 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise. 
We pour out our praise, 
it's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise to You only. 
 

Het is Uw adem in onze longen 
dus uiten wij onze lof. 
Wij uiten onze lof. 
Het is Uw adem in onze longen 
dus uiten wij onze lof tot U alleen. 

 
(3x) 
And all the earth will shout Your praise, 
Our hearts will cry, these bones will sing: 
Great are You, Lord. 
 

De ganse aarde zal Uw lof uitroepen. 
Onze harten zullen roepen, dit gebeente zal zingen: 
Groot zijt Gij, Heer. 

 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise. 
We pour out our praise, 
it's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise to You only. (2x) 
 

Het is Uw adem in onze longen 
dus uiten wij onze lof. 
Wij uiten onze lof. 
Het is Uw adem in onze longen 
dus uiten wij onze lof tot U alleen. 
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Als u de ouders wilt feliciteren met de doop van hun kind kan dat schriftelijk; zie voor het adres 
De Kerk Roept. 
 
Meer informatie van onze gemeente vindt u op www.hghg.nl  

http://www.hghg.nl/

