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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 8 mei 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: The Lord is my Shepherd (Psalm 23 King James Version) 

The Lord is my shepherd; I shall not want. 
He maketh me to lie down in green pastures: He leadeth me beside the still 
waters. 
He restoreth my soul: He leadeth me in the paths of righteousness for his 
name's sake. 
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no 
evil: for Thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me. 
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: Thou 
anointest my head with oil; my cup runneth over. 
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I 
will dwell in the house of the Lord for ever. 
 
Nederlands (HSV): 
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren. 
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad 
vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 236 vers 1 en 3  
1 Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 42 vers 1 en 5 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER';  
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
Geloofsbelijdenis 
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Psalm 68 vers 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Genesis 41 : 1-16, 28-46, 50-52 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 121 vers 1 en 4 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar 
uw ziel voor ramp bewaar'; 
de HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 
zal eeuwig u behoeden. 

 
Verkondiging 
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Zingen Op Toonhoogte 276  
1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
 
2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
 



5 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 298  

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader                                                       
die ons Jezus zond.     
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 
 
Zegen 

 
Na de dienst 

Orgelspel 

}(2x) 


