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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 30 januari 2022, aanvang 18.00 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
 
Voor de dienst: 

Zang: You say (Loren Daigle) 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough, 
every single lie that tells me I will never measure up. 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am because I need to know. 
 

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd, dat ik niet genoeg ben, 
elke leugen die me zegt dat ik nooit goed genoeg zal zijn. 
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogte- en elk dieptepunt? 
Herinner mij eraan wie ik ben, want ik moet het weten. 

 
Refrein 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
And you say I am held when I am falling short. 
And when I don't belong, oh You say I am Yours. 
And I believe, I believe what You say of me. 
I believe. 

 
U zegt dat ik geliefd ben, als ik niets kan voelen. 
U zegt dat ik sterk ben, als ik denk dat ik zwak ben. 
U zegt dat ik vastgehouden word, wanneer ik tekort schiet. 
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben. 
En ik geloof, ik geloof wat U van mij zegt. 
Ik geloof. 

 
The only thing that matters now is everything You think of me. 
In You I find my worth, in You I find my identity 
 

Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt. 
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit. 

 
Refrein 
 
Taking all I have, and now I'm laying it at Your feet. 
You have every failure, God, You have every victory. 
 

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan Uw voeten 
U hebt al mijn mislukkingen, God, en U hebt elke overwinning. 

 
Refrein 
 
I believe, yes I believe what You say of me. 
I believe. 
 

En ik geloof, ja ik geloof wat U van mij zegt. 
Ik geloof. 
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Orgelspel, mededelingen op het scherm 
 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 116 vers 1, 7 en 11 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan, 
die trouwe HEER' voor Zijn gena vergelden? 
'k Zal bij de kelk des heils Zijn Naam vermelden. 
en roepen Hem met blijd' erkent’nis aan. 
 
11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw grote Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij de lof des HEEREN aan! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 302 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

(Refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 
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En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Jesaja 40 : 1 - 11 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 103 vers 7 en 8 

Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 
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. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 223 

Refrein:  
Aan Uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

(Refrein) 
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2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

(Refrein) 
 

3 Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U (3x). 

 
Afscheid van aftredende ambtsdragers 
 
Zingen Psalm 90 vers 8 (nb) 

Laat, Heer, Uw volk Uw daden zien en leven 
en laat Uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat.  

 
Onderwijs over het ambt 
 
Vraagstelling 
 
Bevestiging 
 
Toezingen Psalm 134 vers 3 (staande) 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 360 vers 2 en 3 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is, 
en Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
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Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Zegen 
 
 
Na de dienst is er helaas geen gelegenheid de vertrekkende broeders te danken voor hun werk, en de 
broeders die een nieuwe ambtsperiode beginnen en degenen die nieuw zijn bevestigd Gods zegen 
toe te wensen op (de voortzetting van) hun werk.  
 
Toch kunt u meeleven, maar dan wel schriftelijk – in de papieren liturgie die in de dienst wordt gebruikt 
en in het kerkblad zullen hun gegevens nog worden opgenomen. 
 
 

Zang: For Your glory (Leeland) 
We have only one life 
and it soon will pass, 
and only what's done 
for Christ will last. 
Jesus, You can use me Lord. 
 

We hebben maar één leven  
en het gaat snel voorbij. 
En alleen wat voor Christus is gedaan 
zal blijven bestaan. 
Jezus, U kunt me gebruiken, Heer. 

 
Riches and houses, 
cars and lands 
will all pass away, 
but my life will stand. 
Jesus, You can use me Lord. 
 

Rijkdom en huizen, 
auto’s en land 
zullen allemaal vergaan, 
maar mijn leven zal standhouden. 
Jezus, U kunt me gebruiken, Heer. 

 
For Your glory, for Your glory, for Your glory 
You can use me Lord. 
 

Voor Uw glorie, voor Uw glorie, voor Uw glorie 
kunt U mij gebruiken, Heer. 

 
We have only one life 
and it soon will pass, 
and only what's done 
for Christ will last. 
Jesus, You can use me Lord. 
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We hebben maar één leven  
en het gaat snel voorbij. 
En alleen wat voor Christus is gedaan 
zal blijven bestaan. 
Jezus, U kunt me gebruiken, Heer. 

 
Riches and houses, 
cars and lands 
will all pass away, 
but my life will stand. 
Jesus, You can use me Lord. 
 

Rijkdom en huizen, 
auto’s en land 
zullen allemaal vergaan, 
maar mijn leven zal standhouden. 
Jezus, U kunt me gebruiken, Heer. 

 
For Your glory, for Your glory, for Your glory 
You can use me Lord. 
 

Voor Uw glorie, voor Uw glorie, voor Uw glorie 
kunt U mij gebruiken, Heer. 

 
We say yes Lord, we say yes Lord, we say yes Lord. 
You can use me Lord. (2x) 
 

Wij zeggen: ja, Heer, wij zeggen: ja, Heer, wij zeggen: ja, Heer. 
U kunt me gebruiken, Heer.  (2x) 

 
We have only one life 
and it soon will pass, 
and only what's done 
for Christ will last. 
Jesus, You can use me Lord. 
 

We hebben maar één leven  
en het gaat snel voorbij. 
En alleen wat voor Christus is gedaan 
zal blijven bestaan. 
Jezus, U kunt me gebruiken, Heer. 
 

 


