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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
2 januari 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
Voor de dienst: 

Orgelspel, mededelingen op het scherm 
 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 105 vers 5 

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. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 81 vers 11 en 12 

"Ik, Ik ben de HEER; 
'k ben uw God, die heilig 
ijver voor Mijn eer; 
die u door Mijn hand 
uit Egypteland 
leidde, vrij en veilig." 
 
Opent uwe mond, 
eist van Mij vrijmoedig 
op Mijn trouwverbond; 
al wat u ontbreekt, 
schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
mild en overvloedig. 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Op Toonhoogte 276 vers 1, 2 en 4 
1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 
2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    

 
Gebed  
 
Schriftlezing Lukas 2 : 20 – 24 en Galaten 4 : 4 - 5 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 111 vers 5 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
Verkondiging 
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Zingen Op Toonhoogte 77 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo.  
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 216 

1 Welk een Vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
2 Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft? 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t die ons schraagt. 
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3 Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg? 
Dierb’re Heiland, onze Toevlucht, 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: This is my song (J. Sibelius) 
1. This is my song, O God of all the nations, 
a song of peace for lands afar and mine; 
this is my home, the country where my heart is; 
here are my hopes, my dreams, my holy shrine: 
but other hearts in other lands are beating 
with hopes and dreams as true and high as mine. 
 

1. Dit is mijn lied, o God van alle volken, 
een lied van vrede voor verre landen en dat van mij. 
Dit is mijn thuis, het land waar mijn hart is;  
hier zijn mijn hoop, mijn dromen; mijn heiligdom: 
maar andere harten kloppen in andere landen  
met hoop en dromen zo echt en hoog als de mijne. 
 

2. My country’s skies are bluer than the ocean, 
and sunlight beams on cloverleaf and pine; 
but other lands have sunlight too, and clover, 
and skies are everywhere as blue as mine: 
O hear my song, thou God of all the nations, 
a song of peace for their land and for mine. 
 

2. De luchten van mijn land zijn blauwer dan de oceaan,  
en zonlicht straalt op klaverblad en dennen.  
Ook andere landen hebben zonlicht en klaver,  
en de lucht is overal zo blauw als bij mij. 
Hoor dus mijn lied, o God van alle naties, 
een lied van vrede voor hun land en voor het mijne. 

 
3. This is my prayer, o Lord of all earth’s kingdoms: 
Thy kingdom come, on earth thy will be done. 
Let Christ be lifted up, till all shall serve Him, 
and hearts united, learn to live as one. 
O hear my prayer, thou God of all the nations. 
Myself I give thee, let thy will be done. 

 
3. Dit is mijn gebed, o God van alle koninkrijken: 
Laat uw koninkrijk komen; laat op aarde Uw wil geschieden.  
Laat Christus verhoogd zijn totdat allen U zullen dienen. 
Hoor dus mijn gebed, o God van alle volken;  
Ik geef me aan U; en laat Uw wil geschieden. 
 

 


