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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 15 mei 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Belijdenisdienst 
  
De volgende gemeenteleden willen belijdenis van hun geloof afleggen: 
•           Daan Bremmer 
•           Esther Bremmer-Boer 
•           Willemijn de Rover 
•           Sanne van Schoonhoven 
•           Wil Vonk-van der Meijden 
  
  
Voor de dienst: 

Zang: Huis van gebed 
Maak dit huis tot een huis van gebed, 
waar U tastbaar aanwezig bent; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Wek ze op, als Uw kerk profeteert; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam.  
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
 
Wij buigen neer voor U 
en wij verwachten U. 
Bouw de ruïnes op, 
herstel Uw kerk, Heer! 
Kom, stort Uw Geest op ons, 
blaas ons nieuw leven in, 
want wij verlangen naar herleving, Jezus.     (2x) 
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam, 
heilig God, dat ons hart weer brandt; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Zet Uw kerk weer in vuur en vlam. 
Zet Uw kerk weer in vuur en vlam. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 67 vers 2 

De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam. 
De landen zullen zich verblijden, 
en juichen over Uwe Naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hunne zaak beslechten, 
in rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
die Uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 189  

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
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O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 

 
Gebed  
 
Schriftlezing 1 Samuël 17 : 20 – 28 en 37 - 50 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 460 

David met zijn slinger, 
die was voor niemand bang. 
Hij bad tot God zijn Vader 
en zong een lofgezang. 
Klein, veracht van mensen, 
vertrouwde hij op God. 
Hij nam vijf gladde stenen 
en luisterde niet naar spot. 
  
En in die slinger zat een steen, 
en de steen vloog rond en rond. 
En in die slinger zat een steen, 
en de steen vloog rond en rond. 
En rond en rond en rond en rond 
en rond en rond en rond. 
De kleine steen vloog door de lucht 
en de reus viel op de grond. 

 
Inzameling van de gaven; kinderen naar de Bijbelklas  
 
Zingen Op Toonhoogte 7 vers 1, 2 en 4 

1 De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
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2 De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’ als ik wankel, 
Hij draagt m’ als ik viel. 
 
4 De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn  
verkwikken en laven  
Zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn. 

 
Verkondiging: David en Goliath 
 
Zingen Opwekking 832 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de kracht van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
  
U bent de held die voor ons strijdt, 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer, 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
  
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
  
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
  
De schepping knielt in diep ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
  
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar. 
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Lezing formulier 
 
Openbare belijdenis van het geloof 
 
Toezingen Psalm 134 vers 3 

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'! 

 
Zingen Mag ik jou tot zegen zijn (Sela) 

1 Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis? 
Samen achter Jezus aan,      
gaan waar Hij ons wijst.    
Laat ons delen in Zijn liefde, 
voor elkaar de minste zijn.  
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk. 
  
2 Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?    
Zoeken naar verbondenheid, 
dwars door alle strijd. 
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is. 
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis. 
  
3 Laten wij tot zegen zijn 
voor de mensen om ons heen. 
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij. 
Laat ons delen, laat ons geven, 
geven wat de ander mist. 
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen 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. 

 
Zegen 
 
Hierna is er gelegenheid de nieuwe lidmaten geluk en Gods zegen toe te wensen. 
Voor wie schriftelijk wil meeleven worden de adressen in het kerkblad vermeld. 
 
Na de dienst 

Zang: Our God / Onze God 
Water You turned into wine, 
opened the eyes of the blind. 
There's no one like You, 
none like You. 
 

Water maakte U tot wijn.  
Blinde ogen gingen open. 
Er is niemand als U,  
niemand als U. 

 
Into the darkness You shine. 
Out of the ashes we rise. 
There's no one like You, 
none like You. 
 

In het duister schijnt Uw licht.  
Uit het stof worden we opgericht. 
Er is niemand als U,  
niemand als U. 

 
Our God is greater, our God is stronger. 
God, You are higher than any other. 
Our God is Healer, awesome in power; 
our God, our God. 
 

Onze God is groter, Hij is sterker,  
God, U bent hoger dan wie dan ook.  
Hij geeft genezing, ontzagwekkend sterk  
is God, onze God!  

 
Into the darkness You shine. 
Out of the ashes we rise. 
There's no one like You, 
none like You. 
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In het duister schijnt Uw licht.  
Uit het stof worden we opgericht. 
Er is niemand als U,  
niemand als U. 

 
Our God is greater, our God is stronger. 
God, You are higher than any other. 
Our God is Healer, awesome in power; 
our God, our God. 
 

Onze God is groter, Hij is sterker,  
God, U bent hoger dan wie dan ook.  
Hij geeft genezing, ontzagwekkend sterk  
is God, onze God!  

 
And if Our God is for us, then who could ever stop us? 
And if our God is with us, then what can stand against? 
And if Our God is for us, then who could ever stop us? 
And if our God is with us, then what can stand against? 
Then what can stand against? 
 

Als onze God voor ons is, wie houdt ons ooit tegen? 
Als onze God met ons is, wat houdt tegen ons stand? 
Als onze God voor ons is, wie houdt ons ooit tegen? 
Als onze God met ons is, wat houdt tegen ons stand? 
Wat houdt tegen ons stand? 

 
Our God is greater, our God is stronger. 
God, You are higher than any other. 
Our God is Healer, awesome in power; 
our God, our God. (2x) 
 

Onze God is groter, Hij is sterker,  
God, U bent hoger dan wie dan ook.  
Hij geeft genezing, ontzagwekkend sterk  
is God, onze God! (2x) 

 
 

 


