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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in de Oude Kerk, zondag 23 januari 2022 
Aanvang 09.30 uur 
  
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Wanneer ik U niet vind (Sela) 
Heer, Uw wegen zijn zo vaak verborgen.  
Is er iemand die U nog begrijpt?  
Zoveel vragen blijven onbeantwoord,  
zelfs al bid ik ze de hele tijd.  
  
Heer, in U heb ik mijzelf gevonden.  
Zonder U bestaat er ook geen mij.  
Heer, waarom laat U uzelf niet vinden?  
Als U weg bent, dan is alles kwijt.  

Refrein: 
U bent liefde, ook als U ver weg lijkt.  
U bent goed, al grijpt U soms niet in.  
U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel,  
ook wanneer ik U niet vind.  

  
Help mij bidden als de hemel stil blijft.  
Leer mij U te vinden in Uw Woord.  
Laat mij zien dat, boven mijn begrijpen,  
U dichtbij bent en mijn vragen hoort.  

Refrein: 
  
Hoor mij aan, laat niet los.  
Kom mij toch te hulp. (3x) 

 
 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 42 vers 3 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
want ik zal Zijn Naam nog loven. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 139 vers 1 en 14 

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.  
 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 

 
Wetslezing  
 
Zingen Op Toonhoogte 172 vers 1 en 2 

Al laat de zon zich niet meer zien 
aan ’t einde van de nacht. 
Al wordt mijn lichaam niet voorzien 
van levenslust en kracht. 
Al ga ik door mijn zwaarste strijd, 
dan nog zing ik Uw lof. 

Refrein 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
Uw liefde laat nooit los. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
Uw liefde laat nooit los. 

 
Al kom ik in gevangenschap 
omdat ’k in U geloof. 
Al neemt men mij het leven af 
en wordt mijn licht gedoofd. 
Al word ik dag aan dag verleid, 
U bent en blijft mijn God. 

Refrein 
 
U laat mij nooit meer los. 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
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Kinderlied Op Toonhoogte 504 

Here der heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lofzingen. 
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting, 
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. 

Refrein 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de Geest, U heb ik lief. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief. 

Refrein 
 
Schriftlezing Lukas 4 : 1 - 13 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 91 vers 3 (De Nieuwe Psalmberijming-2021) 

God is voor jou een toevluchtsoord; 
Hij opent wijd Zijn deuren. 
De Allerhoogste geeft Zijn woord 
dat niets jou zal gebeuren. 
Zijn engelen bewaren jou, 
de HEER zal op je letten. 
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw 
en adders zul je pletten. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 191 

1 Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga 
ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
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2 Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
3 Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 257 vers 1, 2 en 4 

1 Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op Uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand  
naar het Vaderland. 
 
2 Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad  
is het rechte pad. 
 
4 In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met Uw troost en met Uw zegen  
tot aan ’t eind van onze wegen.  
Leid ons op Uw tijd  
in Uw heerlijkheid. 

 
Zegen 
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Lied na de dienst:  
Ik geef mijn leven aan U over (Christiaan Verwoerd) 

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon, 
Heer, ik belijd het U gewoon. 
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan. 
Maar al die tijd heeft U mij toch zien staan. 
 
Ik wil niet meer leven zonder U. 
Vul mij, verander mij nu. 
Zend Uw Geest van waarheid in mij 
zodat mijn hart van U alleen zal zijn. 
 
Ik geef mijn leven aan U over. 
‘k Wil niet meer leven zonder doel. 
Heer, U alleen, U heb ik nodig, 
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel. 
 
Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn 
als een vat dat bruikbaar is en rein; 
geheiligd in U ga ik op pad. 
In elke storm houdt U mijn hand gevat. 
 
Ik geef mijn leven aan U over. 
‘k Wil niet meer leven zonder doel. 
Heer, U alleen, U heb ik nodig 
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel. (2x) 
Ik wil niet meer leven zonder U. 
Vul mij, verander mij nu 
en zend Uw Geest van waarheid in mij 
opdat mijn hart van U alleen zal zijn. 

 
 


