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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 22 mei 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Wie naar U opzien 
Wie naar U opzien, stralen van vreugde, 
zij gaan de schaamte voorbij. 
Hen wordt gegeven om in dit leven 
in Uw nabijheid te zijn 
Zij die U zoeken vinden bescherming. 
Ook als de nacht hen benauwt. 
Uw licht zal schijnen; zelfs in het duister 
zien zij Uw liefde en trouw 
 

Refrein: 
U tilt mij op Heer, hoger, 
weg van waar ik was. 
U trekt mij dichter naar waar ik hoor, 
hier aan Uw Vaderhart 

 
Wie tot U roepen zal U bevrijden. 
U luistert naar hun gebed. 
Eeuwig geborgen, voor altijd veilig. 
Steeds door Uw Vader gekend. 
 

Refrein 2x 
 
Wij zijn voor altijd samen. 
U laat mij nooit meer los. 
O halleluja, Vader. 
Voor eeuwig bij U, God. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 231  
1 Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon, 
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
als Uw Geest ons trekt tot U. 
 
2 Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid 
dat wij geborgen in Uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van Uw Geest. 
 
3 Heer, ik wil horen Uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht 
van Uw aangezicht zal zien. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 99 vers 1 en 6 

God, de HEER, regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
tussen Cherubs woont 
en Zijn grootheid toont; 
dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
Uit Zijn heiligdom, 
in een wolkkolom, 
heeft Hij Zijne wet 
bij hen ingezet, 
die door 's HEEREN kracht 
van hen werd volbracht. 
't Nakroost der Hebreeuwen 
volge dit all' eeuwen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 



3 
 
 

Op Toonhoogte 199 
(Allen) 
1 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik Zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 
 
(Vrouwen) 
2 Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
 
(Allen) 
En door Zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij Zijn sterven leef ik nu. 
 
(Mannen) 
3 Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al Zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
(Allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
4 Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit Zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
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Gebed  
 
Schriftlezing 1 Koningen 19 : 1 - 16 
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al 
de profeten, met het zwaard had gedood. 
2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó 
en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken 
als het leven van één van hen. 
3 Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in 
Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter. 
4 Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik 
zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn 
leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 
5 Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem 
aan en zei tegen hem: Sta op, eet. 
6 Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en 
een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. 
7 De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en 
zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. 
8 Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig 
dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. 
9 Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE 
kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? 
10 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, 
ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren 
omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben 
overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. 
11 Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht 
van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, 
die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de 
HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een 
aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. 
12 Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het 
vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. 
13 En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel 
omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, 
een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia? 
14 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, 
ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren 
omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben 
overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. 
15 De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar de 
woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot 
koning over Syrië. 
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16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, 
de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 68 vers 3 (De Nieuwe Psalmberijming 2021) 

O God, toen U vol majesteit 
Uw eigen volk had uitgeleid 
als herder van Uw kudde, 
dreunde de hele aarde luid, 
de hemel stortte water uit; 
de Horeb stond te schudden. 
U hebt Uw erfdeel door Uw macht 
naar het beloofde land gebracht, 
een land van milde regen. 
Uw volk, vermoeid en uitgeblust, 
kreeg daar weer nieuwe kracht en rust, 
ontving Uw rijke zegen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 234 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

(Refrein) 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

(Refrein) 
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Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

(Refrein 2x) 
 
Ik rust in U alleen. (2x) 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 97 vers 7  

Gods vriend'lijk aangezicht 
heeft vrolijkheid en licht 
voor all' oprechte harten, 
ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
verblijdt u steeds in God; 
roemt, roemt Zijn heiligheid; 
zo word' Zijn lof verbreid 
voor al dit heilgenot. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Thank You 
So many times 
You reached out to me. 
But I turned my back 
'cause I didn't think You had what I need. 
And now You're everything. 
You're everything to me. 
And I can't be without You, God 
You're everything 
 
Zo vaak 
stak U Uw hand uit naar mij. 
Maar ik draaide U mijn rug toe,  
omdat ik niet dacht dat U had wat ik nodig heb. 
Nu bent U alles, 
U bent alles voor mij. 
Ik kan niet zonder U, God, 
U bent alles voor mij. 
 

(Refrein) 
And I want to say thank You, 
I was lost and You found me. 
I was dead inside 
and You breathed into me 
and You brought these bones to life. 
I want to say thank You. 
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Thank You for saving me. 
Thank You for loving me unconditionally, God 
 
En ik wil mijn dank uitspreken, 
ik was verloren maar U vond mij. 
Ik was dood van binnen, 
maar U blies leven in mij, 
en bracht deze beenderen weer tot leven. 
Ik wil U dankzeggen, 
Dank U dat U mij redde. 
Dank U dat U onvoorwaardelijk van mij houdt, God. 

 
You stood with open arms 
but I ran away 
'cause I was scared of the pain that came with trust. 
But I came running back 
into your embrace 
because I knew You'd still be there. 
You'd never leave me, God. 
 
U stond met open armen te wachten, 
maar ik ging er vandoor 
omdat ik bang was voor de pijn die met vertrouwen meekwam. 
Maar ik kwam terug 
in Uw omhelzing, 
omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn. 
U zou me nooit verlaten, God. 
 

(Refrein) 
 
I don't deserve You, God. 
I don't deserve You, God. 
But You keep on loving me anyway. 
Oh, You'd never stop loving me, God 
 
Ik heb U niet verdiend, God (2x) 
Maar toch blijft U van mij houden. 
U zou nooit stoppen met van mij te houden, God. 
 

(Refrein) 
 
Oh, thank You. 
 
O, dank U! 

 


