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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 13 februari 2022, aanvang 18.00 uur 
 

Voorganger: Ds. W.J. Westland 
 
Voor de dienst: 

Zang: A thousand thank You’s (Duizendmaal dank) 
How rare, the riches of Your glory. 
How deep, the Father's loving heart. 
How vast, the reaches of Your mercy, 
stretching wider and further than the stars. 
 

Hoe uniek, de rijkdom van Uw heerlijkheid. 
Hoe diep, het liefhebbende hart van de Vader. 
Hoe groot, de reikwijdte van Uw genade, 
grootser en verder reikend dan de sterren. 
 

More than a million words could say, 
a thousand thank You's, a fountain of praise 
with every breath of all of our days. 
Jesus, You're worthy of all of our praise, 
all of our praise. 
 

Meer dan een miljoen woorden kunnen zeggen, 
duizendmaal dank, een fontein vol lof 
met elke ademtocht van al onze dagen. 
Jezus, U bent al onze lof waard, 
al onze lof. 

 
How wild, beyond imagination. 
How kind, the nature of Your heart. 
How extravagant, the beauty of Your splendour. 
We stand in awe of who You are. 
 

Hoe niet te bevatten, onvoorstelbaar. 
Hoe vriendelijk, de aard van Uw hart. 
Hoe buitengewoon, de schoonheid van Uw pracht. 
We zijn vol ontzag voor wie U bent. 
 

More than a million words could say, 
a thousand thank You's, a fountain of praise 
with every breath of all of our days. 
Jesus, You're worthy of all of our praise, 
all of our praise. 
 

Meer dan een miljoen woorden kunnen zeggen, 
duizendmaal dank, een fontein vol lof 
met elke ademtocht van al onze dagen. 
Jezus, U bent al onze lof waard, 
al onze lof. 
 

All of the glory, all of the glory  
belongs to You, belongs to You  (4x) 
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Alle glorie, alle glorie 
behoort U toe, behoort U toe. 
Alle glorie, alle glorie 
behoort U toe, behoort U toe. 

 
More than a million words could say, 
a thousand thank You's, a fountain of praise 
with every breath of all of our days. 
Jesus, You're worthy of all of our praise, 
all of our praise, of all of our praise. 
Oh Jesus, You're worthy, 
You're worthy. 
 

Meer dan een miljoen woorden kunnen zeggen, 
duizendmaal dank, een fontein vol lof 
met elke ademtocht van al onze dagen. 
Jezus, U bent al onze lof waard, 
al onze lof, al onze lof. 
O Jezus, U bent waardig, U bent waardig. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Laat het huis gevuld zijn (Opwekking 623) 

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van Mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het Brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met Mijn geur. 
  
Want ik wil komen met Mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat Mijn leven in je zijn. 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
  
Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
  
Want U wilt komen met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
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Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
  
Heer wij roepen tot U: 
Kom opnieuw met Uw vuur, 
wij verlangen naar echtheid, 
en leg het diep in ons hart. 
  
Heer wees welkom met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Wil het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 119 vers 69 en 86 

Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER; 
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten; 
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten; 
dat wij altoos op hoge prijs Uw leer 
en 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten. 
 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 295 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
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2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 7 : 1 – 6, tekst: vers 1 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 32 vers 1, 3 en 5 

1 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, 
die van de straf voor eeuwig is ontheven, 
wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
voor 't heilig oog des Heeren is bedekt. 
Welzalig is de mens, wie 't mag gebeuren, 
dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
en die in 't vroom en ongeveinsd gemoed 
geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 
 
3 'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden, 
'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
in vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
5 Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 
of als een muil, door domheid voortgedreven; 
gebit en toom, door 's mensen hand bestuurd, 
beteug'len 't woest en redeloos gediert'; 
laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 
wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 
maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 
ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

 
Verkondiging 
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Zingen Psalm 17 vers 3 en 4 
3 Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
wil mij voor struikelen bevrijden, 
en ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
omdat G', o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
en neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
4 Maak Uwe weldaân wonderbaar, 
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 
voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 
en hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
bewaar m' als d' appel van het oog; 
wil mij met Uwe vleug’len dekken. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 6 

Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn. 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn. 
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser. 
Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn. 
 

Zegen 
 

Zang: Alle eer 
‘k Sta vol van verwondering  
dat Jezus kwam voor mij.  
Hij moest lijden en zelfs 
van God verlaten zijn.  
Waarom gaf God zijn Zoon,  
voor mensen zoals wij?  
Waarom liep Hij niet weg,  
maar doorstond Hij de pijn?   

Refrein  
Geslagen, verlaten, gekruisigd voor mij.  
Mijn zonden gedragen, zo spreekt Hij mij vrij.  
Wat kan ik anders doen dan leven voor mijn Heer. 
Vertellen, en zingen, Hem geven alle eer.  
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Ik ben dankbaar voor Jezus,  
want Hij stond op voor mij.  
En daarmee maakte Hij  
mijn hart van zonde vrij  
Ooit is pijn en verdriet 
hier echt verleden tijd.  
Want door Jezus zijn wij  
van die pijn bevrijd.  

Refrein  
 
Hij leidt mij.  
Hij wijst mij de weg.  
Vult mijn hart 
met liefde en kracht.  
Mijn hart juicht,  
ik zing voor de Heer.  
Hij redt mij,  
telkens weer  

Refrein 
 


