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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zaterdag 16 januari 2022 
Aanvang 09.30 uur 
  
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: 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. 
 
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. 
 



2 
 
 

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. 

 
 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 84 vers 1 

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,  
o HEER' der legerscharen God,  
zijn mij Uw huis en tempelzangen!  
Hoe branden mijn genegenheên,  
om 's HEEREN voorhof in te treên!  
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,  
en aan mijn ziel het leven geeft.  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 34 vers 1, 2, 3 en 4 

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. 
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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. 
 
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. 

 
Wetslezing  
 
Zingen Op Toonhoogte 56 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
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Kinderlied Op Toonhoogte 539 vers 1 en 2 

Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag, 
lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. 
Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. 
 
Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. 
Read your Bible, pray every day, if you want to grow.  
If you want to grow, if you want to grow,  
read your Bible, pray every day, if you want to grow.  

 
Schriftlezing Lukas 2 : 40 - 52 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 122 vers 1  

Ik ben verblijd, wanneer men mij 
godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
wij treden uwe poorten in; 
daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wel gebouwd, 
wel saamgevoegd: wie haar beschouwt, 
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 284 vers 1, 2 en 3 

1 Laat m’in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2 Ik kan mij zelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In Uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
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3 Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf d’Uw’ altijd, blijf Gij de mijn! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
Uw leven moet mijn leven zijn, 
Uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 141 vers 1 en 2 

1 Leid mij Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan Uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in ’t barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met Uw Geest steeds meer (2x). 
 
2 Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
Leid mij steeds door Uwe liefde,  
groeiend naar Uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des levens,  
voed mij dat ik groei naar U (2x). 

 
Zegen 

 
Lied na de dienst: De Heer is mijn Herder (Marcel en Lydia Zimmer) 

Refrein 
De Heer is mijn Herder, 
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg, die ik moet gaan. 
De Heer is mijn Herder. 

 
Al ga ik door een donker dal, 
ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan, 
U bent heel dichtbij. 

Refrein 
 
Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer. 
 
Uw goedheid en Uw liefde, Heer, 
volgen mij altijd, 
en ik mag heel dichtbij U zijn, 
tot in eeuwigheid. 

Refrein 
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