
1 
 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
31 december 2021, aanvang 19.00 uur 
 
Oudejaarsavond 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Als ik U ontmoet (Sela) 
Als ik U ontmoet, mijn God, 
in de zachte stilte,  
laat ik Uw gedachten toe.  
U bent hier. 
Dat is genoeg.  (2x) 
Refrein:  

Fluister tot mijn hart.  
Leer mij uw stille stem verstaan.  
Heer, ik wacht op U. 
Raak mij aan. 

 
Als ik U ontmoet, mijn God, 
in de zachte stilte,  
laat ik Uw gedachten toe.  
U bent hier. 
Dat is genoeg.  
Refrein:  

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 
  

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 27 vers 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 

 
Stil gebed 
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Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 147 

1 De dag, door Uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 
 
2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
3 Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard’ nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
4 Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al Uw schepselen zich buigen 
voor Uwe liefd’ en majesteit. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 103 vers 8 en 9 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; 
wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
 
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen: 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden 
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
maar die naar eis van Gods verbond betracht. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Johannes 1 : 44 - 52 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 105 vers 4 en 6 
Gij volk, uit Abraham gesproten, 
dat zoveel gunsten hebt genoten, 
gij Jakobs kind’ren, die de Heer' 
heeft uitverkoren, meldt Zijn eer. 
De Heer' is onze God, die d' aard' 
alom door Zijn gericht vervaart. 
 
Al wat Hij Izak heeft gezworen, 
heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren', 
aan Jakob, tot een wet gesteld, 
van al 't beloofde heil verzeld, 
en aan gans Isrel toegezeid 
tot Zijn verbond in eeuwigheid. 

 
Verkondiging: Nathanaël 
 
Zingen Toekomst-medley (Tot aan die dag, Op die dag, Een 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. 
 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond. 
Heel de oude wereld verdwijnt, 
de pijn voorbij. 

Refrein:  
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 

 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.        
           
Maar eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn. 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 

Refrein:  
Op die dag…  
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Ik verlang zo naar die dag 
dat ik neerkniel aan Uw voeten, 
en ik U mag herkennen aan Uw stem; 
dat we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden; 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
 

Refrein:  
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent, 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
 
Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk. 
Tot aan die dag. 
 
Refrein (2x):  
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 399 vers 1, 2 en 4 

1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2 Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
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4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Lord, I need You (Nederlandse versie: uit Opwekking) 
Lord I come, I confess. 
Bowing here, I find my rest. 
Without You, I fall apart; 
You're the one that guides my heart 
 

Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 

 

Refrein 
Lord, I need You, oh, I need You, 
every hour, I need You. 
My one defense, my righteousness, 
oh God, how I need You. 
 

Refrein 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ’k heb U nodig. 

 
Where sin runs deep, Your grace is more. 
Where grace is found is where You are, 
and where You are, Lord, I am free. 
Holiness is Christ in me. 
 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 

 

Refrein 
 
So teach my song to rise to You 
when temptation comes my way, 
and when I cannot stand, I'll fall on You, 
Jesus, You're my hope and stay. 
 

Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 

 

Refrein (2x) 
 
My one defense, my righteousness; 
oh God, how I need You. 
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U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ‘k heb U nodig. (2x) 
 

 


