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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 24 april 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal 
 
 
 
Voor de dienst: 

Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 149 vers 1 en 3 nb (Op Toonhoogte 73)  

Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan Zijn naam bij dag en nacht 
en roemt Zijn grote macht. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 18, voorzang en vers 1 en 15 
Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, 
o God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 
Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER, 
mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. 
 
1 'k Betrouw op God; Hij is mijn schild in 't strijden, 
de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in 't lijden, 
'k aanriep de HEER, Wiens lof mijn harp vermeldt, 
en werd verlost van 's vijands boos geweld. 
De dood bracht mij, geboeid, in nare streken, 
bij Belials verschrikkelijke beken; 
een helse band was om mijn heup gehecht, 
en door de dood mij strik op strik gelegd. 
 
15 Daarom, o HEER, zal ik U eer bewijzen; 
bij 't heidendom Uw naam eerbiedig prijzen 
met psalmgezang, daar 't hart door wordt geraakt, 
Hij heeft het heil Zijns Konings groot gemaakt; 
Hij wil Zijn gunst aan Zijn gezalfde schenken; 
aan David en zijn nakroost eeuwig denken. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Johannes 20 : 1 - 10 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 86 vers 6 en 7 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k zal dan in Uw waarheid wand'len; 
neig mijn hart, en voeg het saam, 
tot de vrees van Uwe Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven; 
'k zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 
 
Want Uw goedheid, hoogst gerezen, 
hebt Gij dikwijls mij bewezen, 
en mijn ziel, hoezeer verdrukt, 
uit het diepst van 't graf gerukt. 
O mijn God, de trotsaards spannen 
boos te zamen met tirannen, 
tot mijn dood en zielsverdriet. 
Zij ontzien Uw hoogheid niet. 
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Verkondiging: De geliefde leerling 
 
Zingen Op Toonhoogte 386 vers 1 en 3 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren. 
 
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
Uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen Uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 386 vers 4 

Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
Uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit Uw liefde leven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 258 vers 1, 2 en 3 

1 Leer mij Uw weg, o Heer, 
leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, 
leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 
leer mij Uw weg. 
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2 Als vrees soms 't hart benauwt, 
leer mij Uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, 
leer mij Uw weg. 
Help mij in vreugd en pijn, 
noodweer of zonneschijn 
steeds blij in U te zijn, 
leer mij Uw weg. 
 
3 Hoe ook mijn toestand wordt, 
leer mij Uw weg. 
't Leven zij lang of kort, 
leer mij Uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, 
vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, 
leer mij Uw weg. 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Orgelspel 


