
1 
 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 29 mei 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord 
 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Wat hou ik van Uw huis 
Wat hou ik van Uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis! 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 67 vers 1 (NB) 

God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van Zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde 
elk Uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend‘, 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van Uw heil erkent. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 67 vers 2 en 3 (NB)  

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, 
hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez’ aarde, 
die Uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 
De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God Zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, 
onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Gods gebod 
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Zingen Psalm 25 vers 2 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 

 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 
Geest 
 
Schriftlezing Haggaï 1 vers 1 t/m 14 en 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 414 

1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
2 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
3 Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’! 

 
Inzameling van de gaven; kinderen naar de Bijbelklas  
 
Zingen 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. 
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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. 

 
Verkondiging – thema: ‘Bouw dat huis!’ 
 
Zingen Op Toonhoogte 269 

1 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m’ en zie wat niet is tot Uw eer. 
Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij; 
leid m’ op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij! 
 
2 O, Heer, heb dank, ’k mag toch de Uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed, wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam: 
’k Wil leven, Heer, tot eer van Uwe naam. 
 
3 Zie Heer, hier ben ‘k, maak mij een vat voor U. 
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu! 
Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij: 
’k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij. 

 

4 O Heil’ge Geest, kom tot Uw heerschappij. 
Schenk een herleving en begin bij mij. 
Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 108 vers 1 en 2 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor de Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in de dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 
Uw roem de volken doen verstaan; 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
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Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
Zegen 
 
 
 
Na de dienst 

Zang: Mijn toevlucht 

De Heer is je schild en bevrijder, 
de Redder die niet van je wijkt. 
Onder Zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in Zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, maar vertrapt de tegenstand. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in Zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Ik bevrijd wie Mij liefheeft 
en bescherm wie Mij kent. 
Roep je Mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben Ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Ik vertrouw op U. 

 
 


