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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 16 januari 2022, aanvang 18.00 uur 
 
Voorganger: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: 100 % 
Het is donker en koud, er loopt bloed langs het hout, 
ze slaan spijkers in een God die alles schiep, 
maar het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan het kruis, 
het was Zijn liefde die Hij voelt voor jou en mij. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
Ik ben verdoofd en verwonderd, 
hier aan de voet van het kruis. 
Dwars door het schreeuwen hoor ik Zijn zachte stem 
en ieder woord bewijst Zijn licht. 
Ik zie de glorie van Gods aangezicht 
en in stilte geef ik mijn hart aan Hem. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
Aan het kruis op Golgotha 
ging de straf aan mij voorbij. 
Toen U stief en werd verlaten dacht U steeds aan mij. 
Ik ben voor altijd vrij. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
U gaf 100 procent (U gaf Uw eigen leven). 
U gaf alles voor mij (zodat ik vrij kon zijn). 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt 
U gaf 100 Procent (U heeft zichzelf gegeven); 
hoe kan ik U verlaten? 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Glorie heeft een Naam (Sela) 
Wie wordt niet stil van het heelal?  
Zo weids en zonder grenzen,  
volmaakt geordend, overal,  
een raadsel voor de mensen.  
Dit wonder spreekt van God alleen,  
in Hem zijn alle dingen één.  
 
Wie wordt niet stil van hoe God zelf     
Zijn liefde maar blijft geven? 
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  
wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij. 
 
En al die glorie heeft een Naam. 
Glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam.  
 
Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf,  
de Schepper zonder adem?  
Van hoe Hij zo de macht verwierf,  
als Koning van genade.  
De dood verslikt zich in Zijn Naam,  
de Zoon van God is opgestaan. 
 
Jezus, Jezus. 
Een Naam die staat, 
een Naam die straalt. 
Jezus, Jezus. 
Jezus Christus bovenaan. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 62 vers 7 en 8 

Vertrouw, wat uw begeert' ook zij, 
nooit op geweld of roverij, 
en word niet ijdel, als 't vermogen 
gedurig aanwast; waak en let. 
dat gij het hart er nooit op zet; 
zo wordt ge door geen schijn bedrogen. 
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Eenmaal sprak God tot mij een woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord: 
"Dat 's HEEREN zijn de sterkt' en krachten." 
Ook is bij U de goedheid, HEER; 
dies heeft van U elk sterv'ling weer 
vergelding naar zijn werk te wachten.  

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 267 vers 1 en 2 

Al wat ik ben, 
leg ik in Uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van Uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 

Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

 
Zo wandel ik 
heel dicht aan Uw zij, 
ook in mijn pijn 
vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
op wat U belooft, 
Uw woord staat vast 
voor eeuwig. 
  

Refrein: 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

 
Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. (2x) 
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. (2x) 

Refrein: 
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Gebed  
 
Schriftlezing Johannes 6 : 60 - 71 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 139 vers 1 en 10 

Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.  
 
Hoe dierbaar zijn m' Uw wonderdaân! 
Zij zijn onmoog'lijk na te gaan. 
Hoe menigvuldig zijn z', o HEER! 
Zou ik die tellen? 'k Zou veeleer 
't getal der korr'len zands bepalen. 
Uw wond'ren zijn niet af te malen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 41 vers 1, 5 en 7 

1 Welzalig hij, die zich verstandig draagt 
bij een ellendig mens; 
de HEER zal hem, wanneer hij treurt en klaagt, 
bevrijden naar zijn wens; 
behoeden, en doen leven, hier op aard', 
in vreê en zaligheid; 
nooit van zijn God verlaten, maar bewaard 
voor 's vijands boos beleid. 
 
5 Zelfs hij, op wie ik voormaals heb vertrouwd, 
mijn vreê- en disgenoot, 
verhief zijn hiel, en sloeg mij fier en stout, 
terwijl hij at mijn brood. 
Maar Gij, o HEER, schiet tot mijn hulpe toe; 
bewijs genâ, en red, 
en richt mij op; dat ik vergelding doe, 
en d' ontrouw palen zett'. 
 
7 Loof Isrels God; roep, door all' eeuwigheên, 
des HEEREN grootheid uit; 
dat elk met mij zijn lofzang en gebeên, 
met Amen, Amen sluit'. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 3 en 6 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde bied’. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer; 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t’allen tijd 
ben ik aan U toegewijd.  
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Alles voor Hem (Sela) 
Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen.     
 
Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
 
Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen.     
 
Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
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Alle macht, alle rijkdom, 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
alle wijsheid, alle kracht 
amen, amen. 
voor het Lam dat geslacht is. 
Eer aan de Trooster, God is met ons 
Alles, alles voor Hem. 
 
Alle eer, alle glorie, 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
alle adem voor de Heer 
amen, amen. 
tot in eeuwigheid, amen.       (2x) 
 
Tot in eeuwigheid, amen. 
Tot in eeuwigheid, amen. 

 


